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Abstract 
Introduction: Aggression in childhood may lead to delinquent behavior's in adolescence and 

antisocial behavior's in adulthood. The present study was designed to investigate the 

effectiveness of social –cognitive skills training on aggression and social desirability of 

preschool children. 

Method: This research was an experimental research and conducted with pre-posttest design 

with control group. The statistical population of this study consisted of all preschool boys 

children's in Bandar Anzali city in 2013-2014 academic years. The sample of this research were 

24 preschool children who were selected by random cluster sampling and were randomly 

divided into control and experimental group. The data collected with the Preschool Aggression 

Questionnaire and Social Desirability Questionnaire. Social-Cognitive Skills (Ladd & Mize 

Model 1983) were training on children experimental group in 12 sessions.  

Results: The results of analysis of covariance showed that the social-cognitive skills training 

resulted in a significant decrease in total score and subscales of aggression. Morever the results 

show a significant increase in social desirability in the experimental group compared with the 

control group. 

Conclusion: Given that aggressive children have low social desirability, it seems that the 

training of social –cognitive skills by increase skills such as cooperation, participation, helping 

others and taking-turns, will lead to social desirability and decrease aggression. 

Keywords: Social-Cognitive Skills Training, Aggression, Social Desirability, Preschool 

Children 
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 62/9/9311تاریخ پذیرش:   91/7/9313تاریخ دریافت: 

 دهکیچ
پرخاشگری در سنین کودکی ممکن است منجر به رفتارهای بزهکارانه در نوجوانی و رفتارهای ضداجتماعی دربزرگسالی شود. به  مقدمه:

اجتماعی بر پرخاشگری و مقبولیت اجتماعی کودکان پیش دبستانی -های شناختیهمین دلیل پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش مهارت
 پرداخت.

آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کودکان پس -آزمونآزمایشی و با طرح پیش این پژوهش از نوع روش:

دبستانی بودند که نفر از کودکان پیش 61دادند. نمونه این پژوهش  تشکیل 9316-13پسر مقطع پیش دبستانی بندر انزلی در سال تحصیلی 
تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. برای  ایبا استفاده از روش نمونه گیری خوشه

 -های شناختیجلسه آموزش مهارت 96ها از پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی و پرسشنامه مقبولیت اجتماعی استفاده شد و آوری دادهجمع
 اجرا شد. ( در کودکان گروه آزمایش 9193)الد و میز اجتماعی الگوی 

اجتماعی منجر به کاهش معنادار نمره پرخاشگری  -های شناختینتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت ها:یافته

های آن شد و همچنین نتایج حاصل از تحلیل کو واریانس افزایش معنادار مقبولیت اجتماعی در گروه آزمایش در مقایسه کل و خرده مقیاس
 گروه کنترل را نشان داد.با 

-ای شناختیهرسد که اجرای برنامه مهارتبا توجه به این که کودکان پرخاشگر مقبولیت اجتماعی پایینی دارند، به نظر می گیری:نتیجه

اهش ی و کهایی مانند همکاری و مشارکت، کمک به دیگران و رعایت نوبت در کودکان منجر به پذیرش اجتماعاجتماعی با یادگیری مهارت
 پرخاشگری در آنان می شود. 

 

 دبستانیاجتماعی، پرخاشگری، مقبولیت اجتماعی، کودکان پیش -های شناختیمهارت ها:کلید واژه
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 مقدمه
های پیش از دبستان یکی از شناسان کودک، سالاز نظر روان

های های تحول است، چون بسیاری از قابلیتترین دورهمهم
. کودکان در این [9]شود ریزی میکودک در همین دوران پی

 نهای اجتماعی کارآمدتری با همساالسنین رفته رفته تعامل
 کنند و برای همراهی و تعامالت اجتماعی وابستگی آنبرقرار می

. ودشها به والدین به تدریج کمتر و به همساالن بیشتر و بیشتر می

هایی که کودکان تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، یکی از جنبه
 پذیرش کارآمدی اجتماعی و پذیرش توسط همساالن است.

 و دارد کودک اجتماعی شخصیت رشد در مهمی نقش همساالن
 از و گردندنمی همساالن پذیرش کسب به موفق که کودکانی

 عملکرد جمله از زیادی مشکالت با شوندمی طرد هاآن سوی

 ضد رفتار تحصیل، ترک مدرسه، از فرار ضعیف، تحصیلی

 بزرگسالی اوایل در مجرمیت و نوجوانی در بزهکاری و اجتماعی،

و رفتار کردن  حرف زدن پذیرش اجتماعی .[6]شوند می مواجه
ها تایید و پذیرفته . همه انسان[3]مطابق انتظارات دیگران است 

کنند. گروهی شدن را دوست دارند و در جهت کسب آن تالش می
 همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می هااز انسان

ها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به کنند. اگر از آن
دهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت سواالت پاسخ می

ای هدهند، حتی اگر پاسخهر شرایطی پاسخ یکسان به سواالت می
وهی دیگر طوری ها طرد اجتماعی را به دنبال داشته باشد. گرآن

ا در هزنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند، اگر از آنحرف می
 دهند که فکر میمورد موضوعی سوالی شود به نحوی پاسخ می

نند ککنند دیگران دوست دارند، آن طور پاسخ داده شود. سعی می
با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازش یافتگی نشان دهند و از 

 . [1]امان بمانند  طرد اجتماعی در
رند گیبه طور کلی، کودکانی که مورد عالقه همساالن قرار نمی

. یکی [2]اند بیش از معمول ستیزه جو، عصیانگر و نامتعادل بوده
گذارد ثیر منفی میهایی که بر پذیرش اجتماعی تااز مولفه

پرخاشگری است. به دلیل تاثیر زیان آور رفتار پرخاشگرانه بر رشد 
و  تریناجتماعی کودکان و نوجوانان، پرخاشگری یکی از شایع

وده های اخیر بترین مشکالت انطباقی مطالعه شده در دههباثبات
های گذشته پرخاشگری کودکان یکی از . در دهه[2]است 
ها و دالیل اصلی مراجعه کودکان به مراکز درمانی بوده نگرانی
. پژوهش در زمینه پرخاشگری نشان داده که [92، 1، 9، 7]است 

شکل  تواند به دوتمایالت پرخاشگری در اوایل پیش دبستانی می
ت ای اس ترین نوع، پرخاشگری وسیله. رایج[96، 99]بروز پیدا کند 

خواهند که به موجب آن کودکان چیزی، امتیازی، یا جایی را می
هاست هل  ا که سر راه آنو برای به دست آوردن آن، کسی ر

وع کنند. نکشند، یا به وی حمله میدهند، بر سر او فریاد میمی
دیگر که پرخاشگری خصمانه است که حداقل سه حالت دارد: 
پرخاشگری جسمی )وارد کردن آسیب بدنی، مانند هل دادن، کتک 

ها(، پرخاشگری زدن، لگد زدن به دیگران یا نابود کردن اموال آن

)تهدید به پرخاشگری جسمی، اسم گذاشتن روی کسی، کالمی 
رد ای )طیا شوخی کردن خصمانه به دیگران (، پرخاشگری رابطه

. برای بسیاری از کودکان [93]اجتماعی و غیبت بدخواهانه( 
ود شای قهرآمیز میپرخاشگر، تعامل با معلمان و همساالن به گونه

ای و و در نتیجه کودکان پرخاشگر احتماال مشکالت رابطه
ناداری مع کنند. کودکان پرخاشگر به طورتحصیلی را تجربه می

تر، توهین، تهدید، صدمه زدن را نسبت به های نامناسببازی
کنند و بروز رفتار پرخاشگرانه در میانگین کودکان آشکار می

کودکی عاملی است برای پیامدهای منفی شامل طرد همساالن و 
سازش نایافتگی اجتماعی، افزایش احتمال ترک تحصیل و 

 . [97، 92، 92، 91]سالی رفتارهای پرخطر در نوجوانی و بزرگ
به طور روزمره کودکان و نوجوانان نیازمند سروکار داشتن با 

های اجتماعی چالش برانگیز هستند. محدوده وسیعی از موقعیت
مدیریت موفق نیازهای جهان اجتماعی موجب پیشرفت یک 

حل مسائل بین فردی  های اجتماعی و ظرفیتمجموعه از مهارت
. یکی از مهمترین عوامل سازگاری شخص با محیط [99]شود می

های اجتماعی به . مهارت[91]های اجتماعی اوست مهارت
تواند با ای آموخته شده و مقبول جامعه که شخص میرفتاره

ای هدیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ
 [2]شود های منفی منجر شود، اطالق میمثبت و پرهیز از پاسخ

هایی که کودک اجتماعی همه روش -های شناختیو مهارت

اطالعات را در ارتباط با دیگران تبادل، دریافت و پردازش 

برخی فرآیندهای شناختی  ها شاملکند است. این روشمی

کلی مانند توجه و حافظه و همچنین برخی فرآیندهای 

 گیری است، چنینصریحاً اجتماعی مانند ارتباطات و دیدگاه

هایی را به عنوان توانایی تعامل با دیگران در موقعیت مهارت

اجتماعی معین به روش ویژه که از نظر اجتماعی مقبول 

ر کنند که به طواند تعریف میهستند و یا ارزش گذاری شده

همزمان از نظر شخصی، به طور متقابل و یا به طور عمده 

های اجتماعی ضعیف و مهارت .[62]برای دیگران سودمندند 

مشکالت ارتباطی با همساالن، خانواده و معلمان، با بسیاری از 
های آسیب شناسی روانی شامل مشکالت رفتاری و شکل

افسردگی، اختالل سلوک، فوبی اجتماعی، اوتیسم، نشانگان 
. به دست [92]تبط است آسپرگر و اسکیزوفرنی اوایل کودکی مر

ها برای کودکان باعث خطرات اجنماعی نیاوردن این مهارت
 .[69]شود دبستانی میبزرگی در دوره آموزش پیش

های اجتماعی برای کودکان پرخاشگر فرآیند اکتساب مهارت
کودکان ای که به های مداخلهممکن است دشوار باشد. برنامه

های رفتار اجتماعی را آگاهی ذهنی، مدیریت خشم، مهارت
توانند به طور معناداری رفتار پرخاشگرانه را دهند، میآموزش می

ه تالش برای افزایش . عجیب نیست ک[66]کاهش دهند 
های اجتماعی و کیفیت روابط، صالحیت اجتماعی، مهارت

عنصری مهم در درمان و پیشگیری از بسیاری از مشکالت 
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ها نشان داد که برنامه آموزش سالمت روانی است. نتایج پژوهش
های اجتماعی منجر به کاهش پرخاشگری و افزایش مهارت
ود شدبستانی میان پیشهیجانی در کودک -های اجتماعیمهارت

های اجتماعی بر پایه این فرضیه است . آموزش مهارت[92، 92]
 که رفتارهای منفی، شامل پرخاشگری اغلب از کمبود در مهارت

اجتماعی با همساالن حاصل های مورد نیاز برای تعامالت شایسته 
های اجتماعی رود که فراهم کردن مهارتشود. انتظار میمی

های مناسب به کاهش رفتارهای منفی منجر شود. آموزش مهارت
اجتماعی شکلی از آموزش مهارت اجتماعی است که به  -شناختی

های حل مسئله تاکید های رفتاری آشکار، بر مهارتجای مهارت
تعدیل و سازش یافتگی فرآیندهایی است که  کند. هدف آنمی

برنامه آموزش مهارت  کارپنترزیر این رفتارهای منفی وجود دارد. 
ی اجرا دبستاناجتماعی را در کودکان پرخاشگر پیش -های شناختی

کرد. در رابطه با پرخاشگری و سطوح مهارت اجتماعی نتایج 
های آموزش . در پژوهشی دیگر برنامه[63]معناداری ظاهر نشد 

مهارت اجتماعی و آموزش والدین برای کودکان پرخاشگر و 
ن به کار برده شد. نتایج نشان داد که هر دو برنامه در والدینشا

کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان و پرورش رفتارهای 
پژوهش دیگری . همچنین در [66]مثبت والدین موثر بوده است 

کودک  63برنامه آموزشی مهارت اجتماعی و مسائل رفتاری در 
شش ساله پیش دبستانی اجرا شد. نتایج نشان داد که پس از 

های اجتماعی افزایش و مشکالت رفتاری کاهش آموزش، مهارت
. باتوجه به پیامدهای نامطلوب پرخاشگری و عوارض [61]یافت 

نامطلوب استفاده از دارو درمانی در کودکان و نیز فقدان پژوهش 
اجتماعی بر  -های شناختیدر مورد بررسی تاثیر آموزش مهارت

پرخاشگری و مقبولیت اجتماعی کودکان پیش دبستانی در ایران، 
 -های شناختیتاثیر آموزش مهارتپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 اجتماعی در این دو متغیر انجام شد.
 

 روش 
آزمون با گروه پس -آزمونپژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش

کنترل است. جامعه پژوهش حاضر را تمامی کودکان مقطع پیش 
سال آموزش و پرورش شهرستان بندر انزلی در سال  2-2دبستانی
گیری پژوهش در مرحله اول نمونه تشکیل دادند. 16-13تحصیلی

ای است. ابتدا لیستی از مدارسی که به صورت تصادفی خوشه
دبستانی داشتند از آموزش و پرورش تهیه شد، کالس های پیش

مدرسه به صورت تصادفی انتخاب  9مدرسه  31سپس از تعداد 
آموزان با رفتارهای شد و در مرحله دوم از طریق مربیان دانش

آموزان پرسشنامه ه معرفی شدند و برای این دانشپرخاشگران
هایی که نمره پرخاشگری توسط مربیان تکمیل شد و آن

بود انتخاب شدند و در مرحله بعد از  12پرخاشگریشان باالتر از 
ز هایی که ااین افراد تست مقبولیت اجتماعی گرفته شد و آن

 61 عدادکمترین مقبولیت برخوردار بودند انتخاب و در نهایت ت
کودک به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی 

آمون شرکت داده شدند. هر دو گروه آزمایش و کنترل در پیش
شدند و برنامه آموزشی در گروه آزمایش اجرا و پس از یک هفته 

آزمون از هر دوگروه گرفته شد. پرسشنامه پرخاشگری توسط پس
گر بولیت اجتماعی توسط آزمونمربیان تکمیل شد و پرسشنامه مق

به صورت شفاهی برای کودکان سواالت مطرح شد و کودکان به 
آوری اند. در پژوهش حاضر جهت جمعصورت شفاهی جواب داده

 ها از ابزارهای زیر استفاده شده است:داده
شنامه این مقیاس یک پرس دبستانی:مقیاس پرخاشگری پیش

ای و سمانی، رابطهسوالی برای ارزیابی پرخاشگری ج 13
ا دبستانی است که توسط مربی یکالمی کودکان پیش -واکنشی

گردد. این پرسشنامه برای اولین بار در والدین کودک تکمیل می
و همکاران به منظور سنجش ابعاد واحدی توسط  9397سال 

مختلف پرخاشگری در کودکان سنین پیش دبستانی طراحی 
کلی و چهار زیر مقیاس: الف( گردید. پرسشنامه شامل یک نمره 

اجمی، ته -تهاجمی، ب( پرخاشگری فیزیکی -پرخاشگری کالمی
 دهی اینای و د( خشم تکانشی است. نمرهج( پرخاشگری رابطه

، به 2درجه ای اصال= 2پرسشنامه در یک مقیاس لیکرتی 
 1، اغلب روزها=3، یک بار در هفته=6، یکبار در ماه=9ندرت=

آن دو انحراف معیار باالتر از میانگین است. باشد. نقطه برش می
های و در عامل 19/2ضریب اعتبارآلفای کرونباخ در کل مقیاس 

به  99/2و  11/2، 16/2، 13/2چهارگانه پرخاشگری به ترتیب 
 .[62]دست آمده است 

 فرم اصلی این پرسشنامه مقبولیت اجتماعی خردساالن:
عبارت و برای ارزیابی مقبولیت اجتماعی تهیه  69مقیاس دارای 

و همکاران  سموعی .[62] است 69تا  2شد. دامنه نمرات آن از 
را مورد بررسی قرار دادند.  فورد و رابینسوالی  69پرسشنامه  [67]

ت که تعدادی از همسانی درونی سواالت حکایت از آن داش
سواالت با نمره کل همبستگی ندارد، بنابراین از فرم اصلی حذف 

ای بله، تا گزینه 3سوال  97شدند و فرم نهایی پرسشنامه با 
، ا و صفر بود. 6گذاری به صورت حدودی و خیر تنظیم و نمره

شود. ضریب آلفای این برعکس نمره گذاری می 92و  1سواالت 
به  22/2و ضریب اعتبار به روش دونیم سازی  77/2پرسشنامه 
 .[67]دست آمد 

بعد از هماهنگی و کسب مجوز از آموزش و پرورش شهرستان 
ها و اجرای برنامه آموزشی از نزلی جهت تکمیل پرسشنامهبندر ا

والدین کودکان نیز جهت حضور در برنامه آموزشی رضایت گرفته 
 شد و اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه خواهد بود.

هارت     مه آموزش م نا ناختی   بر ماعی: -های شنن مه     اجت نا بر
هار ( چ9193) الد و میزاجتماعی  -آموزشی مهارت های شناختی 

/ ابیارزی گام: راهنمایی، الگو ساااازی)منفی و مثبت(، نمایش و      
شی/ حمایت،   سه مهارت عمده: همکاری، اطمینان بخ  بازخورد و 

شامل می  ساس    ارتباط را  شی به     96شود. بر این ا سه آموز جل
دقیقه به شااکل  32مدت شااش هفته و دو بار در هفته به مدت 

 زیر طراحی و اجرا گردید:
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همکاری: مشارکت.  جلسه دوم:: همکاری: نوبت گرفتن. جلسه اول
: جلسه چهارماطمینان بخشی/ حمایت: حمایت کالمی. جلسه سوم: 

ارتباط: جلسه پنجم: اطمینان بخشی/ حمایت: کمک کردن. 
ط: ارتباجلسه هفتم: : ارتباط: سوال کردن. جلسه ششمراهنمایی. 

جلسه نهم تا ارتباط: گوش دادن. جلسه هشتم: اظهارنظر کردن. 

 [63] هاارچگی این مهارتیکپدوازدهم: 
اجتمااعی توساط خاود     -ای شاناختی ها برنامه آموزشی مهاارت 

محقق زیر نظار اسااتید اجارا شاد. کودکاان گاروه آزماایش از        
نفاره   3و  1، 2هاای  سه مدرساه بودناد کاه باه صاورت گاروه      

هااا در ماادارس خااود آمااوزش دیدنااد.     در یکاای از کااالس 
عروساک الگوساازی شادند. عروساک      3هاا باه وسایله    مهارت

کاودک دیگار    ساک زرافه به عنوان گویناده نماایش باا دو عرو   
هااا را در جریااان بااازی کاارد، بعااد کودکااان مهااارتبااازی ماای

کردنااد. در بااازی، بعااد از تماارین آن مهااارت، از   تماارین ماای
شاد، بارای تعیاین ایان کاه چگوناه       کودکان سوالی پرسیده می

کارد و  ها آن مهاارت را درک کردناد. آزماونگر ارزیاابی مای     آن
تاازگی آموختاه را    هاای باه  داد. اگر کاودک مهاارت  بازخورد می

داد، فاورا باه وسایله آزماونگر تحساین      در هر زمان نشاان مای  
هااای شااد. اعتبااار و روایاای بسااته آموزشاای مهااارت     ماای

اجتماااعی در فرهناار ایراناای توسااط سااه تاان از    -شااناحتی
اساااتید متخصااص و روان شااناس مااورد وارساای قاارار گرفتااه  

 است.
 

 هایافته
 آزمونپس -آزمونن و انحراف استاندارد نمرات پیش میانگی

ست و نتایج    9در جدول دو گروه آزمایش و کنترل  شده ا ارائه 

فه        نشااااان می مایش در مول یانگین گروه آز که م ند  های  ده
 -دبساااتانی )پرخاشاااگری کالمی   پرخاشاااگری کودکان پیش  

شگری فیزیکی  شگری رابطه  -تهاجمی، پرخا ی و اتهاجمی، پرخا
شم تکا  شی( از پیش خ شم آزمون به پسن  گیریآزمون کاهش چ

های داشااته اساات که نشااانگر موثر بودن برنامه آموزش مهارت 
نتایج آزمون  9اجتماعی اساات. همچنین در جدول  –شااناختی 
( برای بررسی نرمال بودن توزیع K-S Zاسمیرنف ) -کالموگروف

 آمارهها گزارش شده است. با توجه به این جدول متغیرها در گروه
Z   اسااامیرنف برای تمامی متغیرها معنادار     –آزمون کالموگروف

توان نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال باشااد. لذا مینمی
باشدمی

 (=61n) آزمون در دو گروه آزمایش و کنترلپس -آزمونهای توصیفی نمرات پیششاخص .1جدول 

 K-S Z p انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 تهاجمی-پرخاشگری کالمی

 آزمونپیش
 27/2 76/2 22/7 62/12 آزمایش
 12/2 29/2 92/2 33/33 کنترل

 آزمونپس
 72/2 27/2 22/7 69 آزمایش
 71/2 22/2 72/7 16/31 کنترل

 تهاجمی-پرخاشگری فیزیکی

 آزمونپیش
 93/2 26/2 32/7 72/69 آزمایش
 96/2 23/2 22/2 93/91 کنترل

 آزمونپس
 99/2 29/2 19/1 29/92 آزمایش
 19/2 12/2 22/1 16/91 کنترل

 ایپرخاشگری رابطه

 آزمونپیش
 22/2 73/2 73/9 97/97 آزمایش
 12/2 22/2 77/92 93/66 کنترل

 آزمونپس
 91/2 27/2 13/2 72/92 آزمایش
 11/2 26/2 11/92 16/63 کنترل

 خشم تکانشی

 آزمونپیش
 76/2 21/2 21/2 29/62 آزمایش
 93/2 26/2 21/2 33/69 کنترل

 آزمونپس
 19/2 22/2 17/2 33/91 آزمایش
 99/2 23/2 22/2 29/69 کنترل

 پرخاشگری کل

 آزمونپیش
 29/2 72/2 97/92 72/11 آزمایش
 63/2 23/9 39/1 33/17 کنترل

 آزمونپس
 11/2 19/2 66/97 97/29 آزمایش
 92/2 21/2 22/92 93/19 کنترل

 مقبولیت اجتماعی
 آزمونپیش

 21/2 73/2 93/2 16/66 آزمایش
 27/2 76/2 72/2 93/63 کنترل

 آزمونپس
 21/2 77/2 29/2 27/62 آزمایش
 12/2 22/2 33/2 29/61 کنترل
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اجتمااعی   -هاای شاناختی  مهاارت  تااثیر آماوزش  برای بررسی 
تاک   از تحلیال کوواریاانس   در کاهش نماره کال پرخاشاگری   

اسااتفاده شااد. نتااایج آزمااون بررساای همگناای شاایب   متغیااری
آزمااون پرخاشااگری در گااروه آزمااون و پااسرگرساایون پاایش

آزمااایش و کنتاارل نشااان داد کااه شاایب رگرساایون در هاار دو  

. نتااایج آزمااون  (p ,23/2=26/9F>19/2) گااروه براباار اساات  

لااوین باارای بررساای همگناای واریااانس متغیاار وابسااته در      
هاا برابار   ها نشان داد کاه واریاانس پرخاشاگری در گاروه    گروه

نتاااایج  6در جااادول  .(p ,22/9=66/9F>66/2) باشااادمااای
تحلیل کوواریاانس تاک متغیاری بارای بررسای تفااوت گاروه        
آزمااایش و کنتاارل در پااس آزمااون بااا پاایش آزمااون گاازارش  

ه است.شد

 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در پرخاشگری .2جدول

 اندازه اثر F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 63/2 26/2 67/2 22/9222 9 22/9222 آزمونپیش
 22/2 229/2 31/39 79/2922 9 79/2922 عضویت گروهی

    37/922 69 71/3327 خطا

آزمون نمره کل پرخاشگری در پس Fآماره  6با توجه به جدول 
باشد و این نشان معنادار می 229/2( است که در سطح 31/39)

می دهد که بین دو گروه در نمره کل پرخاشگری تفاوت معنادار 
دهد که این تفاوت در مینیز نشان  22/2وجود دارد. اندازه اثر 

آزمون نمره کل پرخاشگری نیز پیش Fجامعه متوسط است. آماره 
آزمون معنادار است. یعنی پیش 22/2باشد که در سطح ( می67/2)

آزمون دارد. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر معناداری بر نمرات پس
نشان داد که میانگین تصحیح شده گروه آزمایش در پرخاشگری 

( کمتر از میانگین گروه کنترل در این متغیر با میانگین 32/27)
( است. تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنترل در این 21/11)

 229/2در سطح  f( است که با توجه به آماره -69/36متغیر )
های توان گفت که آموزش مهارتمعنادار است. بنابراین می

 ان پیشموجب کاهش پرخاشگری کودکاجتماعی  -شناختی
 شود.دبستانی می

بر  اجتماعی -های شاااناختی  برای بررسااای تاثیر آموزش مهارت  
فه  یل         مول تانی از تحل کان پیش دبسااا خاشاااگری کود های پر

کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج آزمون بررسی همگنی    
شگری آزمون و پس آزمون مولفهشیب رگرسیون پیش    های پرخا

سیون در هر      در گروه آزمایش و کنترل،  شیب رگر شان داد که  ن

. نتایج آزمون لوین (p ,16/2=62/9F>12/2) دو گروه برابر اساات
شان  ها نبرای بررسی همگنی واریانس متغیرهای وابسته در گروه  

لفااه       مو نس  می        داد کااه واریااا کال گری  پرخاااشاااا  هااای 

(21/2<p ,99/3=66/9F،)       کی ی یز  (،p ,22/1=66/9F>22/2) ف
و تاااکاااانشااااای  (p ,96/2=66/9F>37/2) ایراباااطاااه

(36/2<p ,29/9=66/9F )باشااد. نتایج آزمون ها برابر میدر گروه
باکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته 

ماتریس       که  مایش و کنترل نیز نشااااان داد  در بین گروه آز
 هااای وابساااتااه در دو گروه برابر اساااات    کواریااانس متغیر      

(92/2<p ,13/9=F ,91/97=MBox )  تایج آزمون خی دو . ن
ای ه بارتلت برای بررسااای کرویت یا معناداری رابطه بین مولفه        

 ها معنادار اسااتپرخاشااگری نشااان داد که رابطه بین این مولفه

(229/2<p ,1=df ,31/69=6X)های . پس از بررسی پیش فرض
تحلیل کوواریانس چندمتغیری، نتایج آزمون نشان داد که بین دو  

فه  ناداری وجود دارد       گروه در مول فاوت مع خاشاااگری ت  های پر
(229/2<p ,77/9=92/1F ,32/2=Wilk’s Lambda) در .

ند متغیری برای بررسااای       3جدول   یانس چ یل کووار تایج تحل ن
خاشاااگری در         های پر فه  مایش و کنترل در مول فاوت گروه آز ت

 آزمون گزارش شده است.آزمون با پسپیش

 کنترل در کدام یک از مولفهبرای بررسی این که گروه آزمایش و 
نتایج تحلیل  1های پرخاشگری با یکدیگر تفاوت دارند در جدول 

 واریانس تک متغیری گزارش شده است. نتایج جدول نشان می
دهند که بین گروه آزمایش و کنترل در مولفه های پرخاشگری 

 تفاوت معناداری وجود دارد.
اجتمااعی   -هاای شاناختی  اثیر آماوزش مهاارت  برای بررسی تا 

در مقبولیاات اجتماااعی از تحلیاال کوواریااانس تااک متغیااری    
استفاده شاد. نتاایج آزماون بررسای همگنای شایب رگرسایون        

در گااروه مقبولیاات اجتماااعی  آزمااون آزمااون و پااس پاایش
آزمااایش و کنتاارل، نشااان داد کااه شاایب رگرساایون در هاار دو 

. نتااایج آزمااون  (p ,61/6=62/9F>92/2) گااروه براباار اساات  
لااوین باارای بررساای همگناای واریااانس متغیاار وابسااته در      

هاا برابار   ها نشان داد کاه واریاانس پرخاشاگری در گاروه    گروه
.(p ,73/6=66/9F>99/2) باشدمی

 های پرخاشگری در بین گروه کنترل و آزمایشنتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مربوط به مولفه :3جدول 

 سطح معناداری F 1df 2df مقدار نآزمو

 72/2 اثر پیالئی

77/9 1 92 229/2 
 32/2 المبدای ویکلز

 31/6 اثر هوتلینر
 31/6 بزرگترین ریشه روی
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 پرخاشگریهای نتایج تحلیل واریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مولفه .4جدول

 اندازه اثر F p خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مولفه

 تهاجمی -کالمی 
 12/2 229/2 72/91 91/6 -91/92 72/62 آزمایش
   22/32 کنترل

 تهاجمی-فیزیکی
 69/2 26/2 11/2 92/9 -99/1 99/91 آزمایش
   21/91 کنترل

 رابطه ای
 19/2 226/2 73/96 29/6 -12/9 22/96 آزمایش
   22/69 کنترل

 تکانشیخشم 
 22/2 229/2 29/97 77/9 -12/7 63/91 آزمایش
   21/69 کنترل

 مقبولیت اجتماعینتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در  .5جدول

 اندازه اثر F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 13/8 889/8 19/202 08/840 9 08/840 آزمونپیش

 48/8 889/8 89/91 83/33 9 83/33 عضویت گروهی

    14/9 29 10/48 خطا

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی  2در جدول 
یر آزمون  متغآزمون با پسدر پیش تفاوت گروه آزمایش و کنترل

 مقبولیت اجتماعی گزارش شده است.
آزمون مقبولیت اجتماعی در پس Fآماره  2با توجه به جدول 

باشد و این نشان معنادار می 229/2( است که در سطح 29/97)
دهد که بین دو گروه در میزان مقبولیت اجتماعی تفاوت معنادار می

دهد که این تفاوت در نیز نشان می 12/2وجود دارد. اندازه اثر 
ش آزمون مقبولیت اجتماعی نیز پی Fجامعه متوسط است. آماره 

معنادار است. این یافته  229/2باشد که در سطح ( می29/696)
آزمون تاثیر معناداری بر نمرات پس آزمون دهد که پیشنشان می

س آزمون بر پدهد که تاثیر پیشنیز نشان می 13/2دارد. اندازه اثر 
 کوواریانسباشد. نتایج تحلیل آزمون در جامعه قابل توجه می

نشان داد که میانگین تصحیح شده گروه آزمایش در مقبولیت 
باشد. ( می72/63( و میانگین گروه کنترل )22/62اجتماعی )

( است که با توجه به آماره 32/6تفاوت میانگین بین این دو گروه )
f  فت توان گمعنادار است. با توجه به این یافته می 229/2در سطح

اجتماعی موجب افزایش  -ی شناختیهاکه آموزش مهارت
 شود.دبستانی میمقبولیت اجتماعی کودکان پیش

 
 بحث

های پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت
اجتماعی بر کاهش پرخاشگری و افزایش مقبولیت  -شناختی

های پژوهش حاضر، بین اجتماعی انجام شد. بر اساس یافته
کنترل در پرخاشگری تفاوت  های آزمایشی ومیانگین گروه

آزمون وجود دارد و آموزش معناداری به لحاظ آماری در پس
اجتماعی باعث کاهش معنادار پرخاشگری  -های شناختیمهارت

های آن در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کل و مؤلفه
های های پژوهشهای پژوهش حاضر با یافتهشده است. یافته

های  مبنی بر اثربخشی آموزش مهارت [61، 66، 92، 92]قبلی 

باشد، اما با یافته اجتماعی بر کاهش پرخاشگری همسو می
توان به عنوان مغایرت دارد. پرخاشگری را می (63) کارپنرپژوهش 

هرعملی که به قصد صدمه یا آسیب به شخص دیگری است بیان 
پرخاشگری را رفتار اکتسابی که آسیب زننده و  بندورا .[69]کرد 

کرده  شود تعریفها کنترل میبرهم زننده است و به وسیله تقویت
باعث به وجود آمدن تصویر  . پرخاشگری در کودکان[61]است 

منفی در همساالن و معلمان، طرد از سوی همساالن و افت 
شود و در نوجوانی و بزرگسالی منجر به بزهکاری و تحصیلی می

آمده  های به دست-شود. در تبیین یافتهرفتارهای ضداجتماعی می
توان گفت از آنجا که کودکان پرخاشگر در مهارت های می

اجتماعی  -های شناختیتند، آموزش مهارتاجتماعی ضعیف هس
منجر به افزایش توانایی برقراری ارتباط با دیگران شد و کودکان 
یاد گرفتند که با کودکان دیگر مشارکت داشته باشند و کودکان 

های خود سهیم کنند، به عنوان دیگر را در بازی و اسباب بازی
را با  های پازلعهمثال کودکان یاد گرفتند که در بازی با پازل، قط

دوستان خود تقسیم کنند و همساالن خود را در بازی شرکت دهند 
و وقتی دوستشان احتیاج به کمک دارد به او یاری رسانند، مثال 

ر اشیا تبندی اشیا بر اساس رنر به او کمک کنند تا راحتدر دسته
را دسته بندی کند، همچنین کودکان یاد گرفتند که با رعایت 

توانند بازی بهتری داشته باشند، مثال وقتی یک مداد نوبت می
توانند صبر کنند دوستشان اول برای کشیدن نقاشی دارند می

نقاشی بکشد و بعد از او مداد را بگیرند و بر سر گرفتن مداد از 
دست همدیگر دعوا نکنند و همدیگر را هل ندهند. با آموزش این 

 بازی و چیزهای سر اسباب ها به کودکان، قشقرق و دعوا برمهارت
مورد عالقه و به دنبال آن پرخاشگری کاهش پیدا کرد. در واقع 

یاد  هاکودکان با دیدن نمایش عروسکی و الگوبرداری از عروسک
گرفتند که چه طور با همساالن خود ارتباط برقرار کنند و به حقوق 

ها مشارکت داشته ها احترام بگذارند و در بازی با آنآن
های نمایش داده شده را انجام دادند د.کودکانی که مهارتباشن
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 گرفتند. شدند و بازخورد میتشویق می

های مهارت [32] بندورا اجتماعی -در نظریه یادگیری شناختی
اجتماعی یا حتی رفتارهای پرخاشگرانه بر حسب تعامل چند جانبه 

وند. شحیطی یاد گرفته میبین تاثیرات شناختی رفتاری و م
کودکان با توجه به مشاهده روابط اجتماعی همساالن و نیز 
بزرگساالن، رفتارهای اجتماعی متناسب با جنس را از طریق 

ها در قالب فیلم و کارتون، والدین و نیز الگوبرداری )رسانه
همساالن همجنس( و رمزگردانی اطالعات مشاهده شده و سپس 

آموزند. مطابق با این نظریه، کودکان رینی، میمرور ذهنی و بازآف
بیشتر به الگوهای همجنس خود توجه دارند و رفتارهای متناسب 

سنین  ای که دردهند. به گونهبا جنس خود را نیز بیشتر ترجیح می
پیش از دبستان دختران به اقتباس رفتارهای اجتماعی مانند 

ه پردازند، در حالی کپذیری و از این قبیل میهمیاری، مسئولیت
تر و حتی تر، فعالالگوگیری پسران از رفتارهای مستقل

 تری است که پیامد مشاهده منابع مختلف مانند رسانهپرخاشگرانه
ها، والدین، همساالن و یا مربیان است. همچنان که کودکان 

آموزند که معیارهای جامعه خود را بپذیرند، شوند میبزرگ می
های قابل قبول اجتماعی پاسخگو باشند و از راه های خود راسائق

ها همکاری و در حالی که نیازهای دیگران را مدنظر دارند، با آن
ها اشکال نیز بسیاری از موارد دیگر را رعایت کنند، همه این

ای همختلف دستیابی به مقبولیت اجتماعی است. بر اساس یافته
ماعی تاثیر اجت -های شناختیپژوهش حاضر آموزش مهارت

معناداری بر افزایش مقبولیت اجتماعی کودکان داشته است. اگرچه 
اجتماعی  -های شناختیپژوهشی در زمینه تاثیر آموزش مهارت

های پژوهش حاضر با در مقبولیت اجتماعی یافت نشد اما یافته
های مبنی بر تاثیر آموزش مهارت [39] واحدی یافته پژوهش

های اجتماعی همسو است. در تبیین ی بر افزایش مهارتاجتماع
 های اجتماعیتوان گفت کودکان پرخاشگر مهارتاین یافته می

ها را دوست داشتنی جلوه دهد ندارند و تواند آنمناسبی که می
های اجتماعی ضعیف هستند قادر به برقراری چون در مهارت

د. از این رو رخوردارندوستی نیستند و از مقبولیت اجتماعی پایینی ب
اجتماعی به این کودکان باعث شد -های شناختیآموزش مهارت

هایی مانند کمک کردن، حمایت کالمی، گوش دادن به مهارت
دیگران، سوال کردن، اظهارنظر کردن و رهبری کردن را از الگوها 
فرا بگیرند و در جریان بازی و یا مسابقه به جای مسخره کردن 

به صورت کالمی حمایت کنند، وقتی دوستانشان دوستان خود را 
ها نپرند و در جریان بازی با کنند وسط حرف آنصحبت می

همدیگر درباره بازی اظهار نظر کنند و از همدیگر سوال کنند و 

تماعی های اجبه تنهایی بازی نکنند. به تدریج این کودکان مهارت
کرار ند و تمرین و تالزم برای برقرای ارتباط با دیگران را یاد گرفت

ها انجام ها در جریان آموزش که ابتدا توسط عروسکاین مهارت
کردند و سپس کودکان با شد و کودکان الگوبرداری میمی

ها و در مرحله بعدی کودکان در بین خودشان در جریان عروسک
کردند، باعث شد های هر جلسه را تمرین و تکرار میبازی مهارت

شان افزایش پیدا کند. مقبولیت اجتماعی، تحت مقبولیت اجتماعی
تاثیر عوامل مختلفی از جمله همرنگی با هنجارهای گروه همسال، 

های اجتماعی، جذابیت فیزیکی، پیشرفت شخصیت و مهارت
های مختلف تحصیلی، هوش و متناسب عمل کردن در موقعیت

ی کنند و توانایباشد کودکانی که از دوستان خود حمایت میمی
برقراری ارتباط با همساالن خود را دارند و مطابق با هنجارهای 

کنند از مقبولیت اجتماعی باالیی برخوردار گروه همساالن رفتار می
 شوند.می
 

 گیرینتیجه
اجتماعی، کودکان همکاری  –های شناختی بعد از آموزش مهارت

و مشاااارکت و توانایی برقراری ارتباط درسااات با همسااااالن را 
آموختند در نتیجه با کاهش رفتارهای تکانشااای و پرخاشاااگرانه 

ای همیزان مقبولیت اجتماعی آنان نیز افزایش یافت. از محدودیت
شوار بودن اجرای برنامه آموزشی به    این پژوهش عدم پیگیری، د

شرایط  ستانی، انتخاب نمون سنی خاص کودکان پیش  دلیل  ه از دب
یان پیش     تانی در پر کردن  یک جنس و همکاری کم مرب دبسااا

شنامه    س شگری در      می هاپر شیوع باالی پرخا شد. با توجه به  با
باط،     ها در مهارت  کودکان و ضاااعف آن  ثل برقراری ارت هایی م

د رهمکاری، مشارکت و به دنبال آن مقبولیت اجتماعی پایین و ط
ا هکودکان از گروه همساالن و آثار و پیامدهایی که در زندگی آن 

نده می    حال و آی کان در سااانین       در  به کود جه  گذارد لزوم تو
سه مطرح می   پیش ستانی و قبل از ورود به مدر ه شود و با توج دب

به نتایج به دست آمده از برنامه آموزشی استفاده شده در پژوهش  
ضر مبنی بر بهبود مهارت   شنهاد   حا های اجتماعی در کودکان پی

اجتماعی توسااط  -های شااناختیشااود برنامه آموزش مهارتمی
ستفاده قرار         شاورین مورد ا سان و م شنا مربیان در مدارس و روان

  گیرد.
 

 بدین وسیله از مدیران و مربیان محترم پیش: و قدردانی تشکر
ی که در این پژوهش صمیمانه ما را دبستانی شهرستان بندر انزل

یاری کردند سپاسگزاریم.
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