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 ��������  چكيده

بر  گريدرمانيباز ياثربخش نمنظور تعيي پژوهش به نيا :مقدمه
�.انجام گرفته است دبستانيشيمثبت كودكان پ يارتقاء رفتاراجتماع

عصر  فتيده مهدكودك ش انياز م يشيبا اعمال طرح آزما :روش
ساده انتخاب شد و  طور تصادفيدو مهدكودك به ن،يشهرستان ورام

 ستليساله آنها چك 6كودك  131يتمام يبرا يجهت غربالگر
كودك مبتال  45 انيم نياز  ا. كودكان اجرا شد يرفتاراجتماع اي مشاهده

سپس در . شدند دادهصيتشخ ياجتماعمهارت نهيبه مشكالت در زم
از آنان  يو دعوت به همكار نيوالد سازيمنظور آگاهكه به يا لسهج

. شدند يكودكان حاضر به همكار نيا نيتن از والد 32 د،يبرگزار گرد
 ليكودكان تكم نيا يرفتار كودك راتر برا يابيپس از آن  فرم ارزش

 داده و گواه قرار شيآزما وهگردر دو صورت تصادفيبه تنهاي شد و در

 گريدرمانيمدت ده جلسه تحت باز به ماه كي يط شگروه آزماي. شدند
 ايمشاهده ستليمجدد چك يقرار گرفتند، سپس تحت اجرا

عنوان  رفتار كودك راتر، به يابيكودكان و فرم ارزش يرفتاراجتماع
 ليآزمون تحل زدست آمده با استفاده ا به هاي داده. گرفتندآزمون قرار  پس
�.ديگرد ليتحل  �����16افزار  مكرر، با نرم يرگيبا اندازه انسيوار

 شآزمون باعث افزايدر مرحله پس گريدرمانينشان داد باز جينتا :هاافتهي
 يرگي جهت ،يهمدل هاياسمقيمثبت و خرده يمعنادار رفتار اجتماع

جرأت ،يرپذي خود، اطاعتحرمت ،مهارگريخود ،اخالقيرفتار ،ياجتماع
�.شد شيبه مشاركت در گروه آزما لياحترام به قانون و تما ،ورزي

و  شيآزما هايگروه نيبا توجه به تفاوت معنادار ب :يرگيجهينت
مثبت  يارتقاء رفتاراجتماع يبرا گريدرمانياز باز توانيكنترل، م
�.استفاده كرد يدبستان شيكودكان پ

  كودكان ،يرفتار اجتماع ،گريدرمانبازي :هاواژه ديكل
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  مقدمه

رفتار اجتماعي عبارت است از رفتاري كـه در مواجهـه بـا    
امروزه ايـن گفتـه كـه    ]. 1[كند محرك اجتماعي بروز مي

هاي اجتماعي در يك كـودك بـراي شـكل   وجود مهارت
گيري ارتباطات وي با ساير همسـاالن نقـش اساسـي دارد،    

هـاي اجتمـاعي در واقـع مجمـوع     مهـارت . تاييد شده است
رفتارهاي مثبت اجتماعي هستند كه رضـايت از ارتباطـات   

ريزي د را پياجتماعي و چگونگي الگوي رفتار اجتماعي فر
�.]2[كنند و اشكال مختلفي دارد  مي

هاي هاي اجتماعي يك نوع رفتار است كه در موقعيتمهارت
هـاي  ها شامل مهارتاين مهارت. شوداجتماعي نشان داده مي

گـري،  هاي علمي، كنترلانفرادي وابسته به خود فرد، مهارت
و بـراي   ]6و  5، 4، 3[باشـد  سازواري و كـارآفريني او مـي  

هاي ارتباطي دبستاني ضروري است كه مهارتكودكان پيش
دادن،  چشـمي، گـوش   ساده مثل مكالمـه، لبخنـدزدن، تمـاس   

هاي دسترسي پيداكردن و همكاري را داشته باشند تـا  مهارت
عنوان بـودن يـك عضـو در    فرصت كاركردن با گروه را به

دن اين دست نياور هب. گروه و همكاري با ديگران داشته باشند
ها براي كودكان، باعث خطرات اجتماعي بزرگـي در  مهارت

دانيم طور كه ميهمان. ]7[شود دبستاني ميدوره آموزش پيش
هـاي  مرحله حيـاتي در كسـب مهـارت    ،دبستانيدوره پيش

اجتمـاعي  هـاي   مهارت. اجتماعي در تمام مراحل تحولي است
بـا ديگـران    هاي اوليه برمبناي ارتباط مؤثر و موفـق در سال

هاي اجتمـاعي خـوب،   كودك با مهارت. ]8[شود كسب مي
كند و بـازخورد مثبتـي   بخش ايجاد مياحتماال روابط رضايت

  .]9[كند دريافت مي
اي كنند كه بخش عمـده گونه بيان مياين ]2[ ليبرتو  ليبرت

سالگي اتفاق  6تا  3شدن كودكان در خالل سنين  از اجتماعي
. گيـرد روابط اجتماعي در اين سنين شكل مـي افتد و بنيان  مي

گري با طرح موضـوع رشـد و تحـول    تحليل هاي روان نظريه
گيري رفتار ، رفتارنگري با طرح تقويت، تداعي و شكل»من«

 »خـود «نگرها با طرح موضوع رشـد و تحـول    و حتي انسان
اجتمـاعي   دبستاني را در تحـول رفتارهـاي  اهميت دوره پيش

ترين سنين بـراي مداخلـه و   بنابراين مناسب. ]2[اند  نشان داده
شك،  بي. تسريع و تسهيل رفتار اجتماعي، سنين كودكي است

هاي اجتماعي نقش كليـدي در سـازگاري عمـومي و    مهارت
  .]10[شناسي رواني كودكان در هر سني دارند آسيب

هاي اجتماعي در در بيش از سه دهه گذشته آموزش مهارت
. ]11[هاي روانشـناختي اثـربخش بـوده اسـت     انواع آسيب

كنند تا رشد تعامل هاي اجتماعي تالش ميمداخالت مهارت
كــه در معــرض مشــكالت بــا همســاالن را در كودكــاني

�.]12[يكپارچگي اجتماعي هستند ترغيب كنند 
 گري در كودكـان، بـازي  هاي مختلف درمانش در ميان رو

 هـا ردترين روشترين و پركارب گري يكي از شاخص درمان
گران متعددي طي چندين دهـه  روانشناسان و پژوهش. ستا

از اين روش بـراي درمـان طيـف وسـيعي از اخـتالالت و      
انـد   تاييد كـرده اند و اثربخشي آنها را  مشكالت بهره جسته

درمـان توان از بازي رسد كه مي نظر ميبه براين اساس. ]13[
كودكـان بهـره    مثبت اجتماعيبراي ارتقاء رفتارهاي گري

  .جست
اي است كه مرحلـه          ً                گري، اوال  يك اقدام مشاورهدرمانبازي

مشـاور بـا مشـاهده رفتـار     . دهدتحولي كودك را نشان مي
بـرد و در  هاي او پي مـي كودك در ضمن بازي به نگراني

     ً                             ثانيا  وسيله مناسبي بـراي ايجـاد   . كندمورد رفع آن اقدام مي
باشد و ميان كودك و مشاور در يك سطح مناسب مي رابطه

ترين روش يادگيري براي كودك اسـت       ً            ثالثا  بازي، مناسب
  . ]14[شود هاي جديد مي و سبب يادگيري مهارت

اي اوليه با نفـوذ بـراي   عنوان يك بعد مداخله اين تكنيك به
شود و وسيله اوليـه درك  دبستاني محسوب ميجمعيت پيش

دبستاني و جـزء مركـزي مراحـل    دك پيشو ارتباط با كو
  .]15[درمان است 

هاي انجام شده با توجه به مطالب فوق و بررسي پيشينه پژوهش
كه بازي گري و اثربخشي آن، احتمال ايندرماندر زمينه بازي

عنوان يك تكنيك بتواند نقش مؤثري در ارتقاء گري بهدرمان
از آنجا كه . گرددرفتار اجتماعي مثبت داشته باشد، تقويت مي

هـاي شـايع در   گري و اثرات آن بر درمان اختاللدرمانبازي
ويژه در كشور كمتر مورد توجه و پـژوهش قـرار    كودكان به

هاي مورد استفاده با تكيه بر پـژوهش رز  گرفته است، تكنيك
لذا مطالعه حاضر به منظور تعيين اثربخشي . انتخاب گرديد ]2[

گري بر ارتقاء رفتار اجتماعي مثبت كودكان پيش درمان بازي
  .دبستاني طراحي و اجرا گرديد

  
  روش

در ايـن  . باشـد پژوهش حاضر يك پژوهش شبه تجربي مـي 
آزمون بـا گـروه كنتـرل    پس - آزمونپژوهش از طرح پيش

آماري اين پژوهش همـه كودكـان پـيش   �جامعه. استفاده شد
نظارت بهزيستي شهرسـتان  هاي تحت كودكدبستاني در مهد
نمونه مورد مطالعه در پژوهش �.باشدمي 1388ورامين در سال 

 16گـروه  طور تصـادفي در دو كودك است كه به 32حاضر 
. توزيع شـدند ) يك گروه آزمايش و يك گروه شاهد(نفري 

گيري تصادفي سـاده   گيري در اين پژوهش، نمونه روش نمونه
هاي مشـغول  كودكيست مهدابتدا ل�بود كه براي اين منظور،

. كار در شيفت عصر از بهزيستي شهرستان ورامين تهيه شدبه
صورت كودك بهكودك موجود، دو مهدسپس از اين ده مهد

آنهـا   سـاله  6كودك  131تصادفي انتخاب شد و براي تمامي 
. تكميل شد »اجتماعي كودكاناي رفتارليست مشاهده چك«

كـودك، نمـره    45هـا،  رسشنامهگذاري پپس از اجرا و نمره
معيار كسب كردنـد كـه   تر از كسر ميانگين از انحرافپايين

اجتماعي تشـخيص عنوان مبتال به مشكالت در زمينه مهارت به
سازي والـدين  منظور آگاهاي كه به سپس در جلسه. شدندداده 



  71/  دبستاني رفتار اجتماعي مثبت كودكان پيش يگري بر ارتقا درمان بازي اثربخشي 

Journal of Behavioral Sciences, Vol. 6, No. 1, Spring 2012 

تن از والدين  32همكاري از آنان برگزار گرديد،  و دعوت به
در نهايـت فـرم   . اضـر بـه همكـاري شـدند    اين كودكان ح

براي اين كودكـان  ) سؤالي 26( راترارزشيابي رفتار كودك 
كننـده  منظور كنترل كليه متغيرهاي مخـدوش تكميل شد و به

هـاي تلويزيـون و    مثل سبك فرزنـدپروري، تـأثير برنامـه   (
ماهواره، جدايي والدين، وجود خواهر و بـرادران، متغيرهـاي   

هـا بـه  ، آزمودني)همساالن، مذهب و فرهنگژنتيكي، تأثير 
  . شدندداده  صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار

اطالعات الزم براي اين پژوهش، از اجراي دو پرسشنامه در 
ـ  درمان دو نوبت قبل و پس از اجراي بازي  دسـت   هگـري ب

  :ها عبارتند ازاين آزمون. آمد
ــارليســت مشــاهدهچــك �������( اجتمــاعي كودكــان اي رفت
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اجتمـاعي  منظور سـنجش رفتـار   ، به]16[ بزرگي جانتوسط 

طراحـي و اعتبـار  دبسـتاني  كودكان در مقطع پيش) مثبت(
سؤال است كـه   104شامل  ليستاين چك. استسنجي شده

آموزش روزانه ماه كودكان را تحت مربياني كه حداقل يك
را  انـد، آن هاي كودكان آشنايي داشتهقرار داده و با ويژگي

تمامي مربيان براي تكميل  .اندكردهدرباره كودكان تكميل 
از روش استاندارد بـراي   و رفتندتحت آموزش قرار گ ،فرم

اين پرسشنامه داراي يـك نمـره   .كردندگويي استفاده پاسخ
كودكان را مشخص مـي اجتماعي كلي است كه نمره رفتار

 گيـري اجتمـاعي،   مقياس شامل جهـت كند و داراي ده زير
اطاعـت  خـود، اخالقي، حرمترفتار مهارگري،خود همدلي،
پرخاشگرانه، تمايـل   رفتار ورزي،قاطعيت يا جرأت پذيري،

آزمـون از   .باشـد  اجتماعي و احترام به قانون ميبه مشاركت
بررسي قرار گرفته  همساني دروني مورد اعتبار،نظر ضريب 

ــادل   ــاخ مع ــاي كرونب ــريب آلف ــا ض ــا روش  94/0و ب ب
 گـوتمن و با ضريب اعتبـار بـا روش    82/0، كردن نيمه دو
  .مورد استفاده قرار گرفته است 90/0


����( پرسشـــنامه  ارزشـــيابي رفتـــار كـــودك راتـــر��� �

���������������	
����������
���������
توسـط   ):�
سؤال از پرسشـنامه اصـلي    4از حذف  ، پس]2[ بزرگي جان

ــؤالي 30( ــه) س ــده ب ــت آم ــان  دس ــراي كودك ــت و ب اس
كـه پرسشـنامه    باشد، در حالي دبستاني قابل استفاده مي پيش

. باشدسال قابل استفاده مي 6اصلي راتر براي كودكان باالي 
كودك اجرا شد و از نظر اعتبار 173اين پرسشنامه بر روي 

. ونباخ مورد بررسي قـرار گرفـت  سنجي با روش آلفاي كر
ايـن  . ]16[دست آمد  هب 84/0ضريب آلفاي كرونباخ معادل 

فعـالي،   هاي پرخاشگري و بـيش مقياسپرسشنامه داراي زير
اجتماعي، رفتارهـاي ضـد  اضطراب و افسردگي، ناسازگاري

  .باشداجتماعي و اختالل كمبود توجه مي
ـ     :شيوه مداخلـه  ان دو مهـد پس از جلسـه بـا مـديران و مربي

فـرم  هر دو براي تكميل دبستاني پيشتمامي مربيان كودك، 
از روش استاندارد براي پاسـخ گرفتند كه تحت آموزش قرار 

پس از برگزاري جلسه توجيهي با والدين . گويي استفاده كنند
درمانو اخذ اجازه كتبي از آنها براي حضور كودك در بازي

شد جلسات بـازي  گري گروهي، جهت تسريع در كار، مقرر
سـاعته در  صورت دو جلسـه يـك   هفته به 5گري طي درمان

نفـره و   5    ً                       ضمنا  كودكـان در دو گـروه   . هفته برگزار گردد
نفره جايگزين شـدند و شـرايط و محـل بـازي      6يك گروه 

چنـين  گري از لحاظ نور، دما، اندازه محـل بـازي، هـم    درمان 
، سـيري و  ساعات اجراي آن به لحاظ كنترل شرايط گرسنگي

هـاي  محتـواي بـازي  . خستگي براي هر سه گروه يكسان بود
بـا   ]2[ رزمورد استفاده در جلسات مختلف، مطابق بـا روش  

رفتاري و با اين هدف انتخاب شـده  - تكيه بر رويكرد شناختي
  . بود كه رفتارهاي اجتماعي مثبت را ارتقاء دهد

بـه   گري به ترتيب از جلسه اول تا دهـم درمانجلسات بازي
با هـدف  (مهارت مكالمه يا مهارت بياني  -1: اين شرح بود

آموزش مشاهده بصري و تمركز، حفظ نوبت در شركت در 
 -2). كـردن از ديگـران   هـا و سـؤال   مكالمه، پاسخ به سؤال

با هدف آموزش نحوه مشاركت در (مهارت ورود به گروه 
كـردن   اعالم عاليق، صبر و تحمـل : فعاليت يا مكالمه شامل

ت فرارسيدن موقعيـت و زمـان مشـاركت در فعاليـت،     جه
 -3). تقاضاي مشاركت و تحمـل عـدم پـذيرش در جمـع    

با هـدف افـزايش ظرفيـت    (بردن زدن و لذتمهارت لبخند
بـردن و داشـتن چهـره متبسـم و قابليـت      كودك در لذت

بـا هـدف   (مهارت جسارت يـا قاطعيـت    -4). يابي دوست
هاي خود براي بيان ارتباط، در »من«افزايش استفاده از واژه 

هايش، بدون اقدام به آزردن يا نزاع بـا  احساسات و خواسته
پافشاري بر خواسته خود در كمال احترام و ادب يا . ديگران
بـا هـدف   (اجتمـاعي  مهارت حل مسـائل  -5). »نه«گفتن 

هاي حلكمك به كودك در جهت درك تعارض، يافتن راه
مسـالمت حل نتخاب راهمناسب و ممكن براي حل مساله و ا

با هدف آمـوزش همكـاري و   ( مهارت مشاركت  - 6). آميز
مشاركت به كودكان براي رسيدن به يك هـدف مشـترك،   

مهـارت   - 7). گروهـي پـذيري در كـار   حفظ نوبت و نقـش 
دادن واكنش مثبت مانند  با هدف آموزش نحوه نشان(تحسين 

 - 8). دادن قدرداني، تحسين و ستايش و تشويق يكديگر نشان
شدن كـودك بـه    با هدف آگاه(مهارت آگاهي از احساسات 

ها و در نتيجه كسب توانايي كنتـرل آنهـا و آمـوزش    هيجان
مهارت روحيـه ورزشـي    - 9). نحوه بيان احساسات به ديگران

با هدف آموزش توانايي تحمـل شكسـت و انتقـاد و    (خوب 
بـا هـدف مـرور    (خاتمـه   - 10). هـا جبران خطاها طي بازي

ها و تشويق ادامه فعاليت  ت كودكان در افزايش مهارتپيشرف
يك هفته پس از جلسه دهـم، هـر   ). در اين زمينه استفاده شد

  .]2[تكميل گرديد  مربيان                 ً      دو پرسشنامه مجددا  توسط 
  

�هايافته

دختـر  و   13(ساله  6كودك  32نمونه مورد مطالعه شامل 
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صورت تصادفي در دو گروه آزمايش بود كه به) پسر 19
ميانگين سن آنها در گروه آزمايش . و كنترل قرار گرفتند

مـاه و در گـروه    4/2ماه با انحراف استاندارد  5سال و  6
. مـاه بـود   2/3ماه با انحراف استاندارد  5سال و  6كنترل 

سال و ميانگين سن مـادران   6/34ميانگين سن پدران آنها 
درصـد   18ظر سـطح تحصـيالت نيـز    از ن. سال بود 7/32

درصد ليسانس و  28درصد فوق ديپلم و  18والدين ديپلم، 
  .باالتر بودند

  

  رفتاراجتماعي مثبت آزمون لون براي آزمون برابري واريانس نمرات مقياس -1جدول 
 M SD F  سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي 

 288/0 30 1 168/1 87/0  77/26  آزمون رفتاراجتماعي مثبت پيش

  503/0  30  1  459/0 03/2  11/32  آزمون رفتاراجتماعي مثبت پس 
  

  هاي آنمقياسمثبت و خرده  اجتماعيرفتاركنترل براي و آزمايش گروه  دونمراتميانگين تفاوت  براي معناداري گيري مكرر با اندازهواريانس تحليل آزمون - 2جدول
    

  M SD منابع  F 
درجه 
  1آزادي 

درجه 
  2آزادي 

سطح 
  معناداري

  025/0  30  1  563/5  آزمودنيدرون  87/0  77/26  آزمونپيش  آزمايش  
  0001/0  30  1  929/190  گروهيبين  03/2  11/32  آزمونپس    رفتار اجتماعي مثبت

            93/1  23/26  آزمونپيش  كنترل  
            54/1  12/23  آزمونپس    
 0001/0 30 1 721/16  آزمودنيدرون 35/0 21/2  آزمونپيش  آزمايش  

 0001/0 30 1 587/16  گروهيبين 68/0 13/3  آزمونپس    پذيرياطاعت
           24/0 24/2  آزمونپيش  كنترل  
           34/0 19/2  آزمونپس    
 0001/0 30 1 982/53  آزمودنيدرون 17/0 54/2  آزمونپيش  آزمايش  

 0001/0 30 1 542/63  گروهيبين 31/0 40/3  آزمونپس    همدلي
           19/0 46/2  آزمونپيش  كنترل  
           29/0 32/2  آزمونپس    
 266/0 30 1 283/1  آزمودنيدرون 36/0 75/2  آزمونپيش  آزمايش  

 0001/0 30 1 972/115  گروهيبين 25/0 38/3  آزمونپس    گيري اجتماعي جهت
           24/0 55/2  آزمونپيش  كنترل  
           26/0 07/2  آزمونپس    
 956/0 30 1 003/0  آزمودنيدرون 24/0 90/2  آزمونپيش  آزمايش  

 0001/0 30 1 219/39  گروهيبين 49/0 39/3  آزمونپس    اخالقيرفتار
           42/0 84/2  آزمونپيش  كنترل  
           43/0 34/2  آزمونپس    
 601/0 30 1 280/0  آزمودنيدرون 24/0 85/2  آزمونپيش  آزمايش  

 0001/0 30 1 258/17  گروهيبين 41/0 15/3  آزمونپس    خودمهارگري
           30/0 81/2  آزمونپيش  كنترل  
           32/0 44/2  آزمونپس    
 0001/0 30 1 000/49  آزمودنيدرون 31/0 50/2  آزمونپيش  آزمايش  

 0001/0 30 1 103/22  گروهيبين 32/0 46/3  آزمونپس    قانونبه احترام 
           41/0 54/2  آزمونپيش  كنترل  
           30/0 46/2  آزمونپس    
 1 060/0 30 1  آزمودنيدرون 40/0 34/3  آزمونپيش  آزمايش  

 1 0001/0 30 1  گروهيبين 65/0 74/3  آزمونپس    خودحرمت
           38/0 32/3  آزمونپيش  كنترل  
           47/0 41/2  آزمونپس    
 0001/0 30 1 147/27  آزمودنيدرون 37/0 21/2  آزمونپيش  آزمايش  

 001/0 30 1 921/12  گروهيبين 50/0 96/2  آزمونپس    ورزيجرأت
           38/0 15/2  آزمونپيش  كنترل  
           32/0 18/2  آزمونپس    
 008/0 30 1 595/7  آزمودنيدرون 57/0 70/2  آزمونپيش  آزمايش  

 447/0 30 1 594/0  گروهيبين 69/0 18/2  آزمونپس    پرخاشگرانه رفتار
           49/0 56/2  آزمونپيش  كنترل  
           48/0 46/2  آزمونپس    
 474/0 30 1 525/0  آزمودنيدرون 36/0 78/2  آزمونپيش  آزمايش  

 0001/0 30 1 009/28  گروهيبين 50/0 33/3  آزمونپس    اجتماعيمشاركت
           38/0 66/2  آزمونپيش  كنترل  
           46/0 26/2  آزمونپس    
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 اجتمـاعي  هاي رفتـار مقياسكه نمرات خردهبا توجه به اين
آزمـون   سو نيستند، توزيع نمرات دو گروه در پيشمثبت هم

مثبت نرمال نيست  اجتماعي آزمون براي مقياس رفتار و پس
. نتيجه از تصحيح نرماليتي استفاده شده اسـت  در). ��05/0(

آزمـون   آزمون و پس واريانس نمرات اين دو گروه در پيش
توان از بنابراين مي). ��05/0(برابر است  1بر اساس جدول 

گيري مكرر براي بررسي تفاوت دو  تحليل واريانس با اندازه
   .ه كردگروه كنترل و آزمايش استفاد
گري  درمان گيري مكرر، بازيبر اساس تحليل واريانس با اندازه

آزمون باعث ارتقاء معنادار رفتار اجتماعي مثبت در مرحله پس
در گروه آزمايش شده اسـت  )  ��01/0(آن  مقياسخرده 9و 

مقياس رفتار پرخاشگرانه كاهش معنـاداري در  و فقط در خرده
  ). 2جدول(گروه آزمايش ديده نشده است 

الزم به ذكر است جهت اطمينان از اثربخشي متغير مستقل و 
آزمون از تحليل كواريانس نيز استفاده شد و حذف اثر پيش

  .تمامي نتايج مورد تأييد قرار گرفت
 همچنين، نتايج تحليل كوواريانس براي كنترل اثر نمـرات 

ها نيز مؤيد معناداري تفاوت  رفتاراجتماعي مثبت آزمودني
هاي گروه آزمايش نسبت به گروه گـواه   نمرات آزمودني

گري است كه نتـايج آن در   درمان به واسطه مداخله بازي
  .آمده است 3جدول 

هاي مقياسميانگين زيردهد نشان مي 1طور كه نمودار همان
رفتاراجتماعي مثبت غير از رفتـار پرخاشـگرانه، در گـروه    

  .آزمايش افزايش يافته است
ميانگين رفتاراجتماعي  دهدنيز نشان مي 2نمودار چنين هم

آزمون گروه آزمايش افزايش يافته است و مثبت در پس
گيري مكرر كه واريانس با اندازهبا توجه به آزمون تحليل

آمده اسـت ايـن افـزايش معنـادار      2نتايج آن در جدول 
نيز جهت  راترسوالي  26الزم به ذكر است آزمون . است

گـري بـر   بازي درمـان «تاييد فرضيه فرعي تحت عنوان 
كاهش رفتاراجتماعي منفي كودكان پيش دبستاني تـأثير  

به نوعي براي كمك به بررسي دقيق فرضيه اصلي » دارد
پژوهش اجرا شد و نتايج نشان داد اين فرضيه نيـز مـورد   

هاي ميـانگين  با توجه به اينكه تفاوت. تأييد قرار گرفت
، )��05/0(اجتماعي نرمال است روه در مقياس رفتاردوگ
چنين واريانس نمرات دوگروه مذكور بر اساس جدول هم
ــابراين مــي)��05/0(برابراســت  4 ــل ، بن ــوان از تحلي ت

گيري مكرر بـراي بررسـي تفـاوت دو    واريانس با اندازه
مقيـاس  گروه كنترل و آزمايش در نمـرات ايـن خـرده   

  .استفاده كرد
گيـري   نتايج آزمون تحليل واريانس بـا انـدازه   5در جدول 

هاي دو مكرر براي آزمون تفاوت ميانگين نمرات آزمودني
منفـي   اجتمـاعي گروه آزمايش و كنترل در مقيـاس رفتـار  

بيانگر آن است كه ميـانگين نمـرات دو گـروه كنتـرل و     
بـازي طـوري كـه    آزمايش با هم تفاوت معناداري دارند، به

  .منفي تأثير داشته است اجتماعيكاهش رفتار بر يگردرمان
رفتاراجتمـاعي   نتايج تحليل كوواريانس براي كنترل اثر نمـرات 

هاي  ها نيز مؤيد معناداري تفاوت نمرات آزمودني منفي آزمودني
گروه آزمايش نسبت به گروه گواه بـه واسـطه مداخلـه بـازي     

  .آمده است 6گري است كه نتايج آن در جدول  درمان
دهد رفتاراجتماعي منفي در نشان مي 3طور كه نمودار انهم

آزمون گروه آزمايش كاهش يافته است و با توجه بـه   پس
گيري مكرر كه نتايج آن در واريانس با اندازه  آزمون تحليل

  .آمده است اين افزايش معنادار است 4جدول 
  

 اجتماعي مثبتآزمون رفتار تحليل كوواريانس براي كنترل اثر نمرات پيش: 3جدول 

  سطح معناداري  2درجه آزادي   1درجه آزادي  R² F مجذور ميانگين منبع

  087/0 29  1 143/3 882/0 528/9  اجتماعي مثبت پيش آزمونرفتار
 0001/0  29  1 639/215  636/653 گروه

  

  

  هاي رفتاراجتماعي مثبت در گروه آزمايش و كنترلمقياس آزمون خردهنمايش تفاوت ميانگين پس -1نمودار
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  آزمون گروه آزمايش و كنترلمثبت پساجتماعي رفتار مقياسنمايش تفاوت ميانگين  -2نمودار 
  

  رفتاراجتماعي منفي برابري واريانس نمرات مقياسآزمون لون براي آزمون  -4جدول 
 M SD F  سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي 

 119/0 30 1 575/2  22/13  31/53  آزمون رفتاراجتماعي منفي پيش

  214/0  30  1  615/1  71/13  69/46  آزمون رفتاراجتماعي منفي پس 

  
  منفي  اجتماعيرفتاركنترل براي و آزمايش گروه  دونمراتميانگين تفاوت  براي معناداري گيري مكرر با اندازهواريانس تحليل آزمون - 5جدول

  )آزمودنيبين اثر (
      M SD منابع  F   سطح معناداري  2درجه آزادي   1درجه آزادي  
  0001/0  30  1  955/28  آزمودنيدرون  22/13  31/53  آزمونپيش  آزمايش  

  0001/0  30  1  048/6  گروهيبين  71/13  69/46  آزمونپس    رفتار اجتماعي منفي
            77/16  19/63  آزمونپيش  كنترل  
            86/16  13/63  آزمونپس    

  
 اجتماعي مثبتآزمون رفتار تحليل كوواريانس براي كنترل اثر نمرات پيش: 6جدول 

  سطح معناداري  2درجه آزادي   1 درجه آزادي R² F مجذور ميانگين منبع

31/6711  اجتماعي مثبت پيش آزمونرفتار  960/0  927/525  1 29 0001/0  

268/318 گروه   924/24  1 29 0001/0  

  

  

منفي اجتماعي رفتار مقياسنمايش تفاوت ميانگين  -3نمودار
  زمون گروه آزمايش و كنترلآ پس

  

  بحث
گري بـر  درمانپژوهش با هدف بررسي اثربخشي بازي اين

دبستاني انجام شده ارتقاء رفتار اجتماعي مثبت كودكان پيش
گـري باعـث ارتقـاء    درمـان نتايج نشان داد كه بازي. است

معنادار رفتار اجتمـاعي مثبـت و همچنـين كـاهش رفتـار      
تـوان  به عبارتي، مـي  .اجتماعي منفي در گروه آزمايش شد

اجتماعي كودكـان را بهبـود    گري، رفتاردرمانبازيتوسط 
در اين پژوهش نشان داده شد كه آموزش هر يـك  . بخشيد

، ورود بـه گـروه،   )مهـارت بيـاني  (هاي مكالمه از مهارت
 بردن، جسارت يـا قاطعيـت، حـل مسـائل    لبخندزدن و لذت

اجتماعي، مشاركت، تحسين، آگاهي از احساسات و روحيه 
پــذيري، همــدلي، تقــاء اطاعــتورزشــي خــوب، ســبب ار

گيري اجتماعي، رفتاراخالقي، خودمهارگري، احترام به  جهت
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ورزي، تمايـل بـه مشـاركت   خـود، جـرأت  قانون، حرمت
اجتماعي افسردگي، ناسازگاري/ اجتماعي و كاهش اضطراب

ــاء     ــه ارتق ــوع ب ــده و در مجم ــداجتماعي ش ــار ض و رفت
ي آزمودنيرفتاراجتماعي مثبت و كاهش رفتاراجتماعي منف
طبق نظريه . هاي پژوهش در مقايسه با گروه كنترل انجاميد

ترين روش يادگيري براي كـودك  ، بازي مناسباكسالين
 هكمـن . شـود هاي جديد مياست و سبب يادگيري مهارت

اجتمـاعي و انگيـزش   هـاي نيز معتقد اسـت، مهـارت   ]17[
طور موفـق  توان بهترين عواملي است كه ميكودك از مهم

 ]18[ ورثكوتسو  ماستنهاي از يافته. آن مداخله كرد در
دبسـتاني بـراي   هاي پيششود كه سالنيز چنين استنباط مي

هـم . هيجاني بسيار حيـاتي اسـت   -ساختن توانش اجتماعي
هـاي  معتقدنـد بـازي   ]2[و همكـاران   بزرگـي جانچنين، 

وجودآوردن محـيط درمـاني پرتـواني را    گروهي قابليت به
در آن كودكان قادرند ضـمن تجربـه احساسـات    دارند كه 

. هاي اجتمـاعي جديـد بپردازنـد   مثبت، به يادگيري مهارت
براساس اين اصول، در پژوهش حاضر، از بازي، آن هم بـه 

هاي اجتماعي جديـد  صورت گروهي براي يادگيري مهارت
 ]19[ محمداسماعيل. در گروه پيش دبستاني بهره گرفته شد

دهـد كـه   كردن به كودكان اجازه مييكند بازنيز بيان مي
هاي اجتماعي خودشان را ارزيابي كنند و رفتارهـاي  مهارت

گويـد  مـي  يالوم. اجتماعي جديد را بياموزند و تمرين كنند
درمـان  هاي بـازي هاي اجتماعي يكي از مزيترشد مهارت

كه اين مساله در پژوهش حاضـر   ]20[گري گروهي است 
گري درماننيز بازي جرالدبه اعتقاد . به خوبي نشان داده شد

هاي اجتماعي كودكـان و  رفتاري در رشد مهارت -شناختي
شـناختي   -ديگر راهكارهاي انطباقي و سـازگارانه رفتـاري  

  .]21[مفيد و مؤثرند 
و  الگرسـا                      ً                        نتايج اين پژوهش، كـامال  بـا نتيجـه پـژوهش     

 8ها يـك برنامـه   آن. نيز همخواني دارد ]22[ وگروسيسانت
هـاي  اي آموزش رفتاري گروهي را در مـورد مهـارت   هفته

اجتماعي براي كودكان ارزيابي نمودند كـه در آن هشـت   
ها مانند لبخندزدن، سالم و تعارفات، پيوستن، دسته از مهارت

دعوت، مكالمه، همكاري و مشـاركت، تقـدير و تشـكر و    
بـا توجـه بـه كودكـان     . رفتار در نظر گرفته شده بودمهار 

                                    ً                 گروه شاهد و كودكاني كه قرار بود بعدا  مورد آموزش قرار 
ساله كه از ايـن   5تا  3دبستاني  گيرند، كودكان مقطع پيش

ها برخوردار شده بودند، به مراتب بيش از ديگـران،  آموزش
هاي اجتماعي پيشرفت چشمگيري در زمينه دانش و مهارت

  . ز خود نشان دادندا
جلسـه آمـوزش    10كـه در  دريافت كه كودكاني ]23[ رز

هاي اجتمـاعي شـركت داشـتند، در داشـتن رفتـار      مهارت
شـدن توسـط ديگـران    بـودن و پذيرفتـه   جسورانه، جـاذب 
در مطالعـات ديگـر، مـوارد بيشـتري از     . پيشرفت داشـتند 

. تطرازان تاييد شده اسپذيرفته شدن در جمع همساالن و هم

 رزهاي اين پژوهش با نتايج به دست آمـده از تحقيـق   يافته
  .نيز سازگار است

درمـان  مطالعه تجربي از بازي 82در مروري از  ريو �باتون
گري نتايج مؤثري درمانگيري كردند كه بازيگري، نتيجه
خود، تغييرات رفتاري، توانايي شناختي، مهارت را در حرمت

همراه دارد كـه بـا نتـايج ايـن     هاي اجتماعي و اضطراب به
  .]24[باشد پژوهش همخوان مي

ــاربوكس ــه  ]25[و همكــاران  ت ــد طــي ســه مرحل معتقدن
درخواست مستقيم از كودك، كمـك بـه انجـام فرمـان و     

كه يكي از (پذيري كودكان نظارت بر انجام فرمان، اطاعت
يافته. يابدارتقاء مي) فاكتورهاي رفتار اجتماعي مثبت است

آيوات، پيس، كالشر، كـودوي و  هاي اين پژوهش با يافته 
كـه  مبني بر اين ]25[و همكاران  تاربوكس و ]26[ كاتالدو

پـذيري را ارتقـاء داد، مطابقـت    توان اطاعتبا آموزش مي
هـاث  هـاي   هاي اين پژوهش بـا يافتـه  چنين يافتههم. دارد

 هـافمن و  ]28[و همكـاران   والكر، ]27[و همكاران  باكس
گري همدلي را ارتقاء مـي درمانكه بازي، مبني بر اين]29[

و همكاران  والكرو  ول بگو  نيوكامب. دهد، مطابقت دارد
اجتمـاعي را كسـب    هاي كنند كودكاني كه مهارتبيان مي

نشـان داد   ]29[ هافمندوستي بيشتري دارند و كنند، نوعمي
. پاسخدهي همدالنه بـا نـوع دوسـتي، ارتبـاط مثبـت دارد     

هـاي مثبـت و   كودكان با آموزش و شناخت انواع هيجـان 
ها و هـم منفي و يادگيري نحوه بيان احساسات و كنترل آن

چنين درك احساسـات ديگـران آمـادگي بيشـتري بـراي      
كنند و از ايـن  واكنش مناسب به احساسات ديگران پيدا مي

تأييـد  . يابـد  ها افزايش ميتوان گفت همدلي آنر ميرهگذ
اسـت كـه    ]30[ هيـز و  گيفـورد ، هيـز اين يافته مطالعات 

چنين هم. معتقدند خودآگاهي، بخشي از پاسخ همدالنه است
دنبال يك فراتحليل، ارتباط مثبت به ]31[ موريو  آندروود

معناداري بين توانـايي درك موقعيـت شـناختي و عـاطفي     
و پاسخ اجتماعي مثبت پيدا كردند و در فراتحليـل  ديگران 

نيز ارتباط مثبـت معنـاداري بـين     ]32[ استايرو  آيزنبرگ
و  والكر. دهي مثبت اجتماعي ديده شدپاسخ همدالنه و پاسخ

اجتماعي موجب هاي معتقدند آموزش مهارت ]28[همكاران 
و  بزرگـي  جـان . شـود  افزايش حرمت خود در كودكان مي

گري درمانهاي عمده بازينيز يكي از تفاوت ]2[همكاران 
گـري فـردي را القـاي شـناختي     درمـان گروهي بـا بـازي  

هـاي جديـد و مـؤثر در    خود، با كشف و آزمون راه حرمت
چنين شيميزا، كوبوتا، هم. دانندارتباط متقابل با همساالن مي

تواند گري ميدرماننشان دادند بازي  ]33[ ناگاتاو  ميشيلما
هـاي  يافته. دهددبستاني را ارتقاء خود كودكان پيش حرمت

  .باشد                             ً        اين پژوهش با اين مطالعات كامال  همسو مي
 پترسـون و   كلي، كينالي ميكيدر ارتباط با جرأت ورزي، 

تماس چشمي، : معتقدند با آموزش سه مهارت اجتماعي ]34[
درخواست مناسب از ديگران براي تغيير رفتارشان و بـروز  
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گيـري و ارتقـاء جـرأت   طور قاطع سبب شكلاسات بهاحس
شود كه با تكنيك اجرا شده در ايـن پـژوهش و   ورزي مي

در ارتبـاط بـا ارتقـاء    . نتايج به دست آمـده مطابقـت دارد  
دسـت   نيز نتايج به گريدرماناجتماعي توسط بازيمشاركت

  . سازگار است ]35[ حسينيهاي آمده با يافته
هـالي هاي  هاي پژوهش حاضر با يافتهيافتهالزم به ذكر است 

 كـارچر و  لويس، ]37[ گريلرو  بريك، ]36[ دامونو  مارلي
عليـزاده صـدر   و  ]40[ بيـات ، ]39[ ذوالمجد، ]2[ هانا، ]38[

رفتـار   گـري درمـان كـه بـازي  مبني بر ايـن  ]41[ پور دانش
براي تبيين اين . دهد، مطابقت ندارد پرخاشگرانه را كاهش مي

گويـد   استناد كرد كـه مـي   ]20[ يالومتوان به عقيده مي يافته
گـري گروهـي احسـاس    هـاي بـازي درمـان   يكي از مزيت

تبيين ديگر اين يافتـه ايـن اسـت كـه در     . ريزي است برون
گري مورد استفاده در پـژوهش حاضـر،   درمانپروتكل بازي 

 صورت اختصاصي بر روي پرخاشگري تأكيد نشده است وبه
هاي حال آن كه مهار پرخاشگري نيازمند آموزش و پيگيري

مؤيـد ايـن    ]42[ ليـزا و  الچمـن عقيـده  . طوالني مدت است
تـر  ها معتقدند درمان رفتـاري شـناختي طـوالني   آن. ادعاست

شـود و نتـايج   باعث كاهش پرخاشگري مـي ) جلسه 12- 18(
، نشـان  ]43[و همكـاران   جكسـون چنين هم. ماندتر ميثابت
هـاي كيفـي در   گـري، تفـاوت  درماندنبال بازي  د كه بهدادن

كودكان ديده شد و والدين اظهار كردند كودكانشـان بهتـر   
شـوند،  كننـد، بيشـتر متمركـز مـي     احساساتشان را بيان مـي 

تري دارنـد، بهتـر بـه     اند، رفتار مناسبشنوندگان  بهتري شده
اراحت دهند، كمتر عصباني و نبازخورد رفتارهايشان پاسخ مي

گونـه   شوند و كمتر گذار به عمل دارند اما نتايج كمي اينمي
گري گروهي، كودكان نمرات باالتري درمانبود كه در بازي

                 ً           آوردند ولي ضـرورتا  بهبـود   دست  هاي اجتماعي بهدر مهارت
در . آزمون ديده نشـد آزمون و پسمعناداري در مقايسه پيش

كردند كودكانشان كمتر پژوهش حاضر نيز والدين اظهار مي
شوند و كمتر گذار به عمل دارنـد و در  عصباني و ناراحت مي

گري گروهي، نمرات رفتار پرخاشگرانه كودكـان  درمانبازي
آزمـون و  كاهش يافت اما بهبود معناداري در مقايسـه پـيش  

از مطالب بيان شده، ايـن يافتـه چنـين    . آزمون ديده نشدپس
گـري و  درمانختصاصي نبودن بازيدليل ا شود كه بهتبيين مي

گـري نتوانسـته اسـت    درمـان كوتاه بـودن دوره آن، بـازي   
طور معنادار كاهش دهد، هرچنـد كـه ايـن    پرخاشگري را به

. صورت گزارش والدين رؤيت شـد كاهش در سطح كيفي به
توان عدم كاهش رفتار پرخاشگرانه كودكان را به چنين ميهم

درمـان مؤلفه در جلسه نهم بـازي اين عامل نسبت داد كه اين 
. گري اجرا شد و كودكان تمرين كمي در اين زمينه داشـتند 

گـري نتوانسـت رفتـار پرخاشـگرانه     درمـان بنابراين بـازي  
  .دبستاني را كاهش دهدكودكان پيش

كم بودن تحقيقات مشابه خارجي و نـادر بـودن تحقيقـات    
قـات در  مشابه در ايران و عدم امكان مقايسه بـا ايـن تحقي  

هـاي   ها؛ زياد بودن سؤالمقياسمقياس اصلي و برخي خرده 
گير بودن غربالگري و امكـان افـت دقـت    پرسشنامه، وقت

ها به سن كردن آن؛ ورود تعدادي از نمونه مربيان در تكميل
سالگي و در  6سالگي و محدود بودن ابزار سنجش به سن  7

گـري  درمان نتيجه عدم امكان پيگيري تداوم اثربخشي بازي
بر ارتقاء رفتاراجتمـاعي كودكـان؛ و امكـان تأثيرگـذاري     

هـاي تلويزيـون و    عواملي مثل سبك فرزندپروري، برنامـه 
ماهواره، جدايي والدين، وجود خواهر و برادران، متغيرهـاي  
ژنتيكي، تـأثير همسـاالن، مـذهب و فرهنـگ بـر نتـايج،       

  .هاي اين پژوهش بودمحدوديت
  

  گيري نتيجه
هاي اجتماعي كودكـان   به اثربخشي آموزش مهارت با توجه

گري كه در اين پژوهش  درمان  پيش دبستاني از طريق بازي
ــه جهــت بررســي نشــان داده شــد، پيشــنهاد مــي شــود ب
هاي مختلف پس ها و مكانرفتاراجتماعي كودكان در زمان

هاي اجتماعي، مطالعه طولي انجـام شـود؛   از آموزش مهارت
گـري  درمـان  ماندگاري اثربخشي بازيبراي بررسي ميزان 

مطالعات پيگيري انجام شود؛ رابطه سبك فرزنـدپروري بـا   
رفتاراجتماعي كودكان مورد بررسي قرار گيرد؛ كليه مربيان 

هـاي  كشور تحت آموزش مهارت كودكدر سطح مهدهاي 
اجتماعي قرار گيرند و تـأثير آن روي رفتـار اجتمـاعي در    

هاي فرزندپروري به شود؛ مهارت دبستاني بررسيمقطع پيش
اجتمـاعي بـه كودكـان بـه      هايوالدين و آموزش مهارت

زمان آموزش داده شود و تأثير آموزش والـدين  صورت هم
  .در ارتقاء رفتاراجتماعي كودكان مورد مطالعه قرار گيرد

  
  تشكر و قدرداني

هـاي   از همكارى سركار خانم عابديني، مسؤول مهدكودك
ي شهرستان ورامين، مسـؤوالن مهـدكودك   بهزيستسازمان 

بهشت و باغ كودك و والديني كه با حضور كودكانشان در 
  .اين پژوهش موافقت نمودند، بسيار سپاسگزاريم
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