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  :کفایت اجتماعی در کاهش پرخاشگری پسران پیش دبستانی آموزش
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  2، دکتر اسکندر فتحی آذر1شهرام واحدی*

   دانشگاه تبریزروان شناسی استاد2، شناسی تربیتی ی روانادانشجوی دکتر1

  خالصه 
تحقیقات نشان می دهند کودکان پرخاشگر به علت . است پرخاشگری دوران خردسالی  پیش بینی کنندۀ رفتار های  پرخطر بعدی :مقدمه    

به این ترتیب باید در  روند کاهش این . نداشتن روابط اجتماعی سالم و شیوه های حل تعارض فردی و گروهی دست به اعمال تند و خشن می زنند
ن مبنا، پژوهشی که مقاله حاضر بر اساس آن تدوین شده بر ای. امر پژوهش های تجربی انجام گیرد تا رفتار های بعدی کودکان دچار ناهنجاری نشود

    را برکفایت های هیجانی) 3( ،مهارت های رفتاری) 2(، مهارت ها و توانائی های شناختی) 1 (:است، اثربخشی سه حیطه آموزش کفایت اجتماعی
  .  کودک پسر شش ساله مورد بررسی قرار داده است6

 کودک  شهر  هایمهد  به روش تصادفی ازک پسر پیش دبستانی دارای اختالل پرخاشگری بودند که کود ششآزمودنی ها : کارروش      
 مهارت های خودآگاهی، همدلی، ارتباطات بین فردی، شاملها   این مهارت. مهارت بود7 برگیرندۀ  در آموزشیمواد . انتخاب شدندارومیه

 و  اجرا گردید هفته در دو مرحله 13 به مدت این مهارت ها .ند اجتماعی بودلهئ حل مسارتباط برقرار کردن، مقابله با هیجانات، تصمیم گیری و
  .بار مهارت های مذکور آموزش داده شد هفته ای یک
دوره های آموزشی به شدت کاهش و   که میزان رفتارهای پرخاشگرانه کودکان بعد از شرکت در  نتایج پژوهش نشان می دهد: یافته ها 

گردید  همچنین مشاهده.  شده  از طریق این کودکان به طور کامل  به موقعیت های خانه و مهد کودک تعمیم یافته استمهارت های کسب
  .اند حفظ شده)  ماه از دو هفته و یک بعد(ها در پیگیری های بعدی   عملکرد تمامی آزمودنی
    مهارت کنترل خشم، پرخاشگری، کودکان، پیشگیری:واژه های کلیدی

 دمهقم

  زندگی اجتماعی،شرایط در حال گذر جامعهبه طور کلی،  
 خاص خود مواجه نموده  هایل و پیچیدگیئ را با مساکودکان

ی که قادر ی در این شرایط یکی از مهمترین مهارت ها،است
ه با مشکالت ه را در مواجآناناست بالندگی و بهداشت روانی 

 و  ی اعمان به معمسئله مهارت حل ،آینده حفظ و تقویت نماید
 به نحوی که افراد ،طور اخص استه  اجتماعی بمسئلهحل 

ممکن است با اقدام به راه ، ل و مشکالتئحل این مساناتوان از
 استفاده از مواد مخدر برای آرامش، مانند نامؤثرحل های 

   علت   تحصیل به  ترک  و استفاده از سیگار برای جلب توجه
  
  

  
 را  مشکل الت تحصیلی نه تنها ناتوانی در برطرف کردن مشک

خطر مرگ معرض ساخته بلکه حتی در  تر تر و پیچیده بزرگ
  ). مانند خودکشی یا اقدام به خودکشی ( گیرندقرار 

آماده  کشور،  هری آموزش نظامدر واقع یکی از وظایف مهم
 برای جامعه فردا و ،ویژه کودکانه کردن تمامی افراد جامعه ب

 جهت مقابله با شرایط متغیر مسئلهیی حل  توانا و تقویتایجاد
به دیگر سخن، اصلی ترین کنش تعلیم و تربیت . زندگی است

این است که کودکان عادی را به رشد ممکن و مطلوبشان 
 . . . به اختالالت  رفتاری و عاطفی وء و کودکان مبتالهدیرسان
مسیر رشد ین طریق ه ا بویژه قرار دهد و تحت مراقبت های را
  .ن را هموار سازدآنا

 تبریز دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز: لؤولف مسؤآدرس م*
 Email: Fathiazar@tabrizu.ac.ir   0411-3393633: تلفن تماس
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 به کودکان  مبتالپژوهش ها نشان می دهد کودکان به ویژه 

  اجتماعیمسئلههای حل  کمبود مهارتبه دلیل اختالالت رفتاری 
          کودکی دورانرفتار پرخاشگرانه .مواجه هستند مشکالتی با

 بزهکاری، می تواند به عنوان یک عامل پیش بینی کننده برای
همچنین  .باشد . . . مواد، افسردگی، افت تحصیلی وسوء مصرف

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رفتار ضد اجتماعی دوران 
     ).1(های دوران بزرگسالی در ارتباط است  خردسالی با ناتوانی
ژوهش های انجام شده حاکی از ارتباط  از سوی دیگر، پ

نه یک عنوان نموه ب. پرخاشگری با مشکالت یادگیری است
چهارم کودکانی که دچار کند خوانی هستند و یک سوم کودکان 

  ).2(مبتال به اختالل ناتوانی در خواندن، پرخاشگر هستند 
در پژوهش  رابطه منفی همدلی با پرخاشگری این، عالوه بر

کودکان ). 3( مشخص شده است 1988در سال 1آیزنبرگ و میلر
جانی، درک دیدگاه  در خواندن نشانه های هیمعموالًپرخاشگر 

راه حل های این . )4( طرف مقابل و مدیریت خشم مشکل دارند
 کمتر جامعه ،کودکان برای موقعیت های تعارض آمیز فرضی

ین علت ه ا شاید بمسئلهاین . است م با ابراز وجودوأپسندانه و ت
حل های  که کودکان پرخاشگر نسبت به کودکان عادی راه باشد

ا به صورت منفی تر و راه حل های م با ابراز وجود روأت
  .به گونه ای مثبت ارزش گذاری می کنند پرخاشگرانه را

طرف دیگر به نظر می رسد این کودکان به طور مداوم در  از
 .می کنند موقعیت های اجتماعی مبهم، نیات خصمانه استنباط

کودکان به نشانه های اجتماعی مربوط حساس همچنین این 
     . دارند خصمانه ، جهت گیریهای مبهم موقعیت د، درننیست

های   پاسخ خود، با همساالن غیرپرخاشگرمقایسه در آن ها
 اجتماعی بروز مسائلناشایسته تر و پرخاشگرانه تری نسبت به 

            برای تری را رخاشگرانه پ  بسیارراه حل های می دهند و
 عالوه بر ).5،6 (پیش می گیرند در پیامدهای مثبت دست یابی به

ه ئاین،کودکان پرخاشگر مهارت های رفتاری مورد نیاز برای ارا
در مهارت های حل  ل ندارند وئهای با کفایت برای مسا پاسخ

  ).7( کاستی هستند  دچار تعارض

                                  
1- Miller PA, Eisenberg  

  
رفتاری  علوم متخصصین شناسان و  اساس یافته های اخیر روان بر

          را یاد آمیزدانشگاه واشنگتن، کودکانی که رفتارهای خشونت
محققان این  . را فراموش هم بکنندآن ها می گیرند می توانند
 دانش آموز سال دوم و سوم دبستان 790پژوهش را بر روی 

نیمی از کودکان در کالس های کنترل خشم که  . انجام داده اند
 دقیقه تشکیل می شد، 35 روز و هر روز  به مدت 30به مدت 
در این کالس ها، روش همدردی،  آن ها. کرده بودند شرکت

بقیه کودکان این . حل مشکل و مهار خشم را آموزش می دیدند
ماه، تجارب  6پژوهشگران بعد از . انده بودندردوره را نگذ

 آن ها. شرکت کنندگان را مورد ارزیابی و سنجش قرار دادند
.  . .رفتار های خشونت آمیز مثل زدن و هل دادن و«دریافتند که 

چشمگیری کاهش یافته و البته رفتار های جامعه پسندانه به نحو 
مثل همدردی، عذر خواهی از دیگران در صورت ارتکاب 
   اشتباه، تشویق دیگران به رفتارهای مناسب اجتماعی افزایش

             وسیله آموزش ه دهد که ب این نتایج نشان می. یافته است
  ).8( گذاشت مثبتی بر رفتار های کودک تأثیر می توان 

اگرچه درجریان رشد، پرخاشگری تغییر می یابد و از موقعیتی 
          تغییر می کند، اما کودکان از لحاظ تداوم به موقعیتی دیگر

. رفتار های پرخاشگرانه در طول زمان با همدیگر تفاوت دارند
ی هستند در شدیدهای   به اختاللءسیاری از کودکانی که مبتالب

  .)9(  خالصی نمی یابندآن هاخود نیز از دست زندگی آینده 
بعضی از مطالعات دیگر نشان داده است که ثبات پرخاشگری 

، اما در عین حال می باشددخترها در طول زمان کمتر از پسرها 
         تخمین زده ).10(برخی دیگر این تفاوت ها را نشان نداده اند 

ماً در گیر ئکودکان و نوجوانان دا رصدد 30  کهمی شود
 هر از گاهی درگیر  دیگر درصد35 بوده و رفتارهای پر خطر

طور واضح امتیازات فردی و ه ب). 11(ل هستند ئاین مسا
از پرخاشگری کودکان تا رفتارهای منع پرخاشگری، اجتماعی 

 .ریسک پذیر درآینده قابل تأمل است

به طور کلی می توان عوامل بسیار مختلف و متعددی را در 
 . رفتار پرخاشگرانه مؤثر دانستبروز
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عوامل زیستی و وراثتی، یادگیری های محیطی و پردازش 
شناختی از یک سو و محرک های مربوط به خود فرد از سوی 

 ای که مسئله. دیگر از جمله عوامل مهم بروز پرخاشگری هستند
در این جا با آن مواجه هستیم این است که آیا پرخاشگری قابل 

با توجه به سوابق نظری و درمانی پرخاشگری،  ت یا خیر؟درمان اس
نظریه پردازانی . شده اند نظریه های مختلفی در این خصوص مطرح

 بودن پرخاشگری را مطرح که دیدگاه زیست شناختی و غریزی
     کرده اند طبعاً با دیدی بدبینانه به امکان کنترل پرخاشگری 

غیرممکن می دانند، اما  شگری را ا کنترل پرخآن ها. می نگرند
معتقدند که اگر آن را به مسیر های مناسب و سالم تر هدایت 

  ).12( کنیم از پیامد های مخرب این رفتار کاسته می شود
عوامل که نظریه پردازان یادگیری اجتماعی بر این باورند 
می باشد،  محیطی مسبب یادگیری و تداوم رفتارهای پرخاشگرانه

        ات محیطی و از بین بردن زمینه های موجد آن بنابراین با تغییر
می توان این رفتار را تا اندازه ای با استفاده از فنونی نظیر استدالل، 
تنبیه فرد پرخاشگر، تنبیه الگوهای پرخاشگر، تقویت رفتارهای 

  ).12( کنترل و بازداری نمود. . .مغایر با رفتار های پرخاشگرانه و
که اسناد ها، افکار ناسالم و  ی با توجه به اینپیروان دیدگاه شناخت

می دانند،  را عامل اصلی رفتارهای پرخاشگرانه .  . .سوگیری توجه و
 رفتاری با کودکان پرخاشگر را مفید -استفاده از تکنیک های شناختی

رفتاری با کودکان پرخاشگر را می توان  -مداخالت شناختی .دانند می
: این رویکرد ها عبارتند از. ه بندی نمودبه چند رویکرد درمانی گرو

آموزش مهارت های  آموزش کنترل خشم، آموزش خودآموزی،
اجتماعی، آموزش کنترل وابستگی، آموزش مهارت های اجتماع 

  ).10( پسند وآموزش مهارت های شناختی و اجتماعی
 اجتماعی یا حل مسائل حل 1976در سال 1شور و اسپیواک

   رویکرد   یک عنوانه را ب) ٢ICPS (ی شناختی بین شخصمسئله
  سازگاری اجتماعیمسائلدرمان  درمانی انعطاف پذیر در

  .)5 (مطرح نموده اند کودکان
    انجام   1987 سال  در3دایالم و  دنهام   وسیلهه ب ی که فراتحلیل

                                  
1-Shure & Spivak  
2- Interpersonal cognitive problem solving  

  
      ل اجتماعیئهای حل مسا که مهارتاست نشان می دهد شده 

 در سالالچمن . )13( یابد مداخالت ارتقاء اساساً از طریق  می تواند
 افرادی که ،ه استدر پژوهش خود به این نتیجه رسید 1992

 مقایسهدر ند آموزش راهبردهای مقابله با خشم را دریافت کرده بود
ه  بمسئلههای حل   در مهارتی راهای با پسران پرخاشگر پیشرفت
  .)14(ه اند دست زد دارو و الکل  مصرفدست آورده اند و کمتر به

های   کمبود مهارت بینهمبستگی مثبت نشان از تحقیقات
 عنوان نمونهه ب. دارد اجتماعی و اختالالت رفتاری مسائلحل 

 ، عصبانیت،پرخاشگرانه رفتارهای ، افسردگیاین رابطه در
   ).15-1،17( مشاهده شده استدر کودکان  کودک آزاری و

 یافته های باال را ،قیقات تعدادی از تحنظر داشت که اما باید در
 اجتماعی و مسائل ارتباط بین حل همچنین .)1(تأیید نمی کنند 

         ،)1( تأیید نشده است به طور کاملهای رفتاری  سازگاری
یافته های پژوهشی   اجتماعی، - در حیطۀ شناختینحوی کهبه 

 در بهبود میان فردی  گشاییمسئلههای نشان می دهند که برنامه 
چنان آن  این مهارت ها ی اوقاتهرت ها مؤثرند، ولی گامها

 .)18( دنمشاهده باش  فرد قابل رفتار آشکاردرکه  تعمیم نمی یابند
با این وجود، برنامه های مدرسه به خصوص کفایت اجتماعی، 
پیشگیری خشونت، آموزش حل تعارض و آموزش منش، رفتارهای 

 و از رفتار خشونت زا دنمسئولیت پذیر اجتماعی را ارتقاء می بخش
   ).19(د نجلوگیری می کن

هدف عمده این پژوهش اجرای برنامه مداخله اولیه جهت 
پیش دبستانی  توانش اجتماعی کودکانء بازداری پرخاشگری و ارتقا

تصمیم گیری و ( در سه حیطه مهارت ها و توانائی های شناختی
 مسئلهمهارت های حل ( ، مهارت های رفتاری)مهارت خود آگاهی

                        کفایت های هیجانی  و) اجتماعی و مهارت های ارتباطی
 توانش در  ).20(بود ) مدیریت خشم، همدلی، مقابله با هیجانات( 

 و کنترل تکانه ها به عنوان ل اجتماعیئحل مساحیطه های همدلی، 
خطرات مختلف  عواملی شناخته شده اند که کودکان را از

 .می کندمحافظت 

                                                  
 3- Denham & Almeida    
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 مذکور را این تحقیق برآن شده ایم تا اثربخشی مهارت های در
های مختلف در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه  با استفاده از روش

  .مورد بررسی قرار دهیم
 

 روش پژوهش

  :ها آزمودنی) الف
کودک پسر پیش دبستانی دارای اختالل شش آزمودنی ها 

 کودک خصوصی شهر  هایپرخاشگری بودند که در مهد
  ،ها   برای حفظ حریم خصوصی آزمودنی.یه حضور داشتنداروم

براساس مشاهدات مربی کالس،  . مستعار هستندذکر شده اسامی 
  :ها به شرح زیر گزارش شده است های آزمودنی ویژگی
  ای خانواده از برادرش دومین بچه   بعدو ساله 5 یک کودک مبین

در اوایل خیلی مبین .  با برادر بزرگش مشکل دارداو .متوسط است
  بچه های اطرافش را کتک. پرخاشگر بود، اصالً آرام و قرار نداشت

  . می کرد ایجاد  مزاحمت  بچه های کالس  برای   و  زد می
او . استدنیا آمده ه یک خانوادۀ متوسط  ب  ساله و در6 سینا

قلویش دومین فرزند خانواده بعد از یک خواهر   خواهر دوو
اما در   استوش بسیار باالیی برخورداراز ه. بزرگتر هستند

  .کالس بسیار لجباز و پرخاشگر است
متوسط می  ساله و تک فرزند یک خانوادۀ 6 پسری امیرحسام

، استپرت  حواس و یا ؤالعاده خیاالتی و اهل ر  پسری فوقاو. باشد
تقریباً  .کند می   پرخاشگری، زودنشودیاهایش برآورده ؤاگر ر

 ی به اوکارولی در صورتی که  .استری پیش قدم در هر کا
 به مسئله این که گردد  می فراوانباضطرا ، دچاردوسپرده ش
 در انجام وظایف محوله شکست دو می شباعث نوبه خود
بیرون   و بهرد مشکل دایادگرفتن مطالب کالسیدر . بخورد
   بازی د و فقط هنگامهمی د نشان از کالس عالقۀ فراوانی رفتن

  .دیبه کالس می آ
. معلم هستنددو  و پدر و مادرش هر سال سن دارد  5/4 رادین

 و  می کرد و دوستانش را اذیت پرخاشگر بود  مداخله فردی از  قبل
  وسایل بازی ،در کارهای گروهی شرکت نمی کرد و هنگام بازی

  .دوستانش پرت می کرد سوی به   و   اطراف  به را

 ند دوم خانواده بعد از خواهرش فرز وساله 6یک پسر علی
 ا ب و،عصبانی می شود، زود رد  روحیه خیلی حساسی دا.است

هرگونه . ردو زورگویی داتدافعی اطرافیان خود همیشه حالت 
های جمعی  د، در بازینحرفی را برعلیه خود تفسیر می ک

حتی با کوچکترین صدمۀ بدنی شروع به  ه  وکمتر شرکت کرد
ایشان بنا وضعیت روانی ،  مداخله ازبعد . کندگریه و زاری می

چک  « در. به اظهارات والدین و مربی خیلی بهتر شده است
 که توسط والدین و مربی مهد »لیست رفتاری پرخاشگری

  .کسب کرده استی ینمره باال، تکمیل شدهاو کودک 
در ابتدا  با هیچ  . استۀ متوسط ساله و تک فرزند خانواد6 عطا

از آمدن به کالس  .کالس و مربی سازگار نبودیک از بچه های 
در هیچ یک از فعالیت های گروهی  به شدت امتناع می ورزید و

درگیری فیزیکی   همکالسی های خودبا شرکت نمی کرد،
در مصاحبه با . کرد حرف هیچ کس را قبول نمی داشت،

والدینش رفتارهای پرخاشگرانه ای در  والدینش مشخص گردید
رفتار های   به وای کودک از خود نشان می دادندبرابر رفتار ه

  . می نمودندپرخاشگرانه کودک توجه  بیشتری 
  
 کارروش ) ب
  آموزشیمواد آمده است،)1(به طوری که در جدول شماره  

 مهارت های خودآگاهی، همدلی، شامل مهارت 7 در برگیرندۀ
،  ارتباطات بین فردی، ارتباط برقرار کردن، مقابله با هیجانات

 هفته 13 به مدت این مهارت ها . بودمسئلهتصمیم گیری و حل 
. بار آموزش داده شد هفته ای یک و  اجرا گردیددر دو مرحله 

 خواندن و سن فاقد توانایی در این  آزمودنی هاجا که از آن
 کارت های تصویری یکی از ابزار مهم بنابراین بودند،نوشتن 

  .پژوهش حاضر بودآموزشی 
های  صورت یادگیری فعال بود و از روشه  ب آموزشروش

              ،»ایفای نقش« ،»بارش فکری«  ،» و پاسخپرسش«آموزشی 
 بحث و« و »جمالت ناقص«، »های کوچک فعالیت در گروه« 

به و  ابتدا درس با سئوال شروع به این ترتیب، .استفاده شد» گفتگو
  کنند، تجربه    را آموزشی فرصت داده می شد تا مطالب  کودکان
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سئوال سعی ، بعد از طرح )بارش مغزی( نظر دهند و صحبت کنند
در . شود جمع بندی اتآنان در مورد موضوع نظرات شد

که از طریق بحث و  ها عالوه بر مفاهیمی بسیاری از درس
گفتگو و کارت های تصویری در ابتدای درس به کودکان 

 آموزشستان و فعالیت نیزمنتقل می شد، از طریق بازی، شعر و دا
و  تکرار ،مطالب جمع بندی، جلسههردر پایان  .داده می شد

  .قرار می گرفت مورد بررسی مجدد 

 
ها زمان اجرای آن رئوس مطالب جلسات آموزشی و - 1جدول   

  زمان جلسات آموزشی  رئوس مطالب
  مهارت خود آگاهی: بخش اول

   هستمارزش  من یک فرد با-1
   توانم انجام دهم یا چیزهای که من دوست دارم کارهای که می-2
   مراقبت از بدن، احترام به خود-3

  
  مهارت همدلی:  بخش دوم

  مراقبت از خود و دیگران -4
  

  مهارت برقراری ارتباط بین فردی :  بخش سوم
  من عضو کالس هستم -5
  من در کالس نقش و وظیفه ای دارم- 6
   دوست یابی-7
  باط برقرار می کنیم؟ چگونه با دیگران ارت– 8

  
  مهارت مقابله با هیجانات منفی:  بخش چهارم

   احساسات گوناگون-9
   وقتی عصبانی می شوم-10

  
  مسئلهمهارت حل :  بخش پنجم 

   و تصمیم های سختمسئله  حل -11

  
   اولهفته

  دومهفته  
   سومهفته

  
  چهارمهفته 

  پنجمهفته 
  
  

  ششمهفته 
  هفتمهفته 
  هشتمهفته 

  نهمهفته 
  
  

  دهمفته ه
  یازدهمهفته 

  
  دوازدهمهفته 

  
  اندازه گیری شیوه های ) ج

کوره   زود ازمانندهای پرخاشگرانه  رفتار حاضر در پژوهش
 با افراد مگو داشتن زدن و بگو داد دررفتن و عصبانی شدن، جیغ و

 و خشمگین شدن، یزود رنج بزرگسال، خودداری از انجام کار، 
  با در دعوا یا کتک کاری ی آغازگرانگفتن به دیگرزور

 دیگران،  کردن بودن، آزار و تهدید اخمو عبوس و دیگران،
  دهن کجی،  ناسزا گویی و بچه ها، فحش و ایجاد مزاحمت برای

  هنگام دیگران ناخن زدن  ،گاز گرفتن ،شکستن وسایل دیگران

  
  

طی تمام جلسات  در . بودبرخورد تند کالمیباالخره  و تعصبانی
   لیست استفاده  از چک ارزیابی، مشاهده گران آموزش دیده که

طبق پرخاشگرانه کودکان را  رفتار های فراوانی   می کردند
         مهد کودک به مدت یک هفته در در خانه وتعریف فوق 

 ثبت »خاشگریرفتاری پر  چک لیست« ستون های ایام هفته
  .کردند
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تقسیم کوچکترین  سیلهوه ب پایایی روش سنجش فراوانی رفتار
 100 فراوانی ثبت شده بر بزرگترین فراوانی ثبت شده ضربدر

برای هر )  مربی و والدین(  از مشاهده گران نفر دو.  محاسبه شد
 درصد از 40طور همزمان اما مستقل از هم در طی ه کودک ب

 توافق برای رفتار های میزان .جلسات نمره گذاری کردند
و   80 بین  توافقیضرایب .دست آمده  بدرصد  83پرخاشگرانه 

 .)21 ( قابل قبول به حساب می آیند  ضرایب100
  :طرح آزمایشی) د

ی سری شرایط ارزیاب در معرض یکدر ابتدا ها  آزمودنی
 .های نگهدارندۀ پرخاشگری شان قرار گرفتندمتغیرجهت تعیین 

نفر از کودکان پیش   6 برای ارزیابی B- A- A - B طرح
  .کار گرفته شده دبستانی ب

می شد   که احتمال داده راهای مربیان مهد کودک، آزمودنی
سپس برای احراز اطمینان .  معرفی کردندمحققپرخاشگر باشند به 

نامه پرخاشگری را برای  یان مهد تقاضا گردید پرسشبیشتر، از مرب
 رفتاری به والدین سیاهه گاه ، آنتکمیل نمایند آن هاهر کدام از 

  به مدت یک هفته رفتار گردید درخواست آن هاو از  داده شد
هر   مشاهده، درصورتزیر نظر داشته باشنددقت ه کودک را ب

 ،ین ارزیابی خط پایهدنبال اه ب.  در چک لیست عالمت بزنندمورد،
  گذاشتهاجرا به مورد  B –A –A -B جلسات درمانی در طرح

          دقیقه در یکی از 40تمامی جلسات آموزش به مدت  .شد
 می شد بود  گفته»یکالس دوست «اتاق های مهد که به آن

 . می شد تشکیل یک روز در هر هفتهاین جلسات، .برگزارگردید
 دقیقه جهت 20شی به آموزش محتوا وجلسه آزمای  دقیقه هر20

ها   تمرین رفتار با استفاده از روش ایفای نقش برای آزمودنی
 ابتدا بعد از ،B- A –A –Bدر اجرای طرح. گردیداعمال می 

 آموزشی به اولیۀ ، مداخله)1A(هفتهیک   مدتارزیابی اولیه به

 هفته  مورد یک و سپس به مدت )1B( شد  اعمال ماه مدت سه
                       و مشخص شد از بین )2A( قرار گرفت مجدد ابیارزی

های رادین و مبین تغییرات   نفرکودک در رفتار دو نفر بنام6
 میزان کاهش پرخاشگری  که بقیه افراد در. ه استایجاد شدمطلوبی 

           با تأکید بر جلسات آموزشی درمراحل آخر.  بود کندنسبتاً
  .)2B( اعمال گردید  به مدت یک هفته هارت هابخش های عملی م

 

  نتایج
             می دهدنشان  )1( نمودار در تابعینتایج ارزیابی تحلیل 

الگوهای غالب رفتاری پرخاشگرانه مستمر کودکان  به مدت 
     یک هفته توسط والدین و مربیان مورد مشاهده قرار گرفتند،

 در »خط پایه« ده درآمدست ه طوری که میانگین نتایج به ب
رادین، علی و عطا به  همه شرایط ارزیابی برای مبین، سینا، امیر،

 کلی در حالت . بود 42/7 ،28/9 ،9 ، 28/5 ،14/7، 7/5ترتیب 
 یی از فراوانی باالآن هامی توان گفت رفتار های پرخاشگرانه 

 نتایج  که به عبارت دقیق تر می توان اشاره نمود .برخوردار بود
رادین با  یک تغییر کوچک اما کالً با میزان  مبین  و یبرا

                      رفتار پرخاشگرانه در شرایط خط پایه اولیه به ترتیب باالی 
72 /5 = 1M2 =9  وMاما با . نشان می دهد   پاسخ در روز را 

       رفتار های پرخاشگرانهاعمال مداخلۀ آموزشی مشاهده گردید 
  این که،)2M/.=85   وM 1=1 (ت کاهش یافت به شدآن ها

طور ه  شرایط مختلف بمیزان کاهش تا آخر دوره آموزشی در
گونه  در برگشت به خط پایه نیز هیچ .دوام یافت چشمگیر

حتی والدین و . )2A(افزایشی در رفتار  پرخاشگری دیده نشد
مربیان نیز بعد از گذشت یک ماه از دورۀ آموزشی از بهبودی 

  نفر4های پرخاشگرانه  هرچند پاسخ .ایت کامل داشتندوی رض
 دورۀ  اولینبعد از اعمال ،)سینا، امیر، علی و عطا( ها  آزمودنیاز

آموزشی به کاهش شدید منجر نگردید، میانگین رفتارهای 
 تا حدی 71/1  و29/1، 28/1، 29/1پرخاشگرانۀ شان به ترتیب

 ورۀ مداخلۀ آن، د کاهش  برایین ترتیبه اب. تعدیل یافت
ها در  ارزیابی تعمیم پاسخو در  شد اعمال ای یک هفته  بعدی

 میانگین رفتارهای .گردید مشخص  کودکمهد خانه و

  . استیافته کاهش زیادی   نسبتاً تا حد   آن ها  پرخاشگری
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،  )B(،  آموزش مهارت های کفایت اجتماعی)A(ها  در شرایط ارزیابی اولیه  وانی رفتار های پرخاشگری آزمودنیمیزان فرا.  B- A- A-Bطرح  -1نمودار
 و مرحله پیگیری) B(،  مرحله مداخله مجدد)A(ارزیابی ثانویه 

  بحث
ل بهداشت روانی و انطباق سازنده برای ئتوجه بیشتر به مسا

 این برداشت ودن معتبر ببه) کودکان( این جمعیت در حال رشد
سب تناکه اکتساب یا فراگیری کفایت های مقوت بخشیده است 

با سن نه تنها برای انطباق موفقیت آمیز در خالل مرحلۀ کنونی 
 ضروری برای اکتساب یعنوان مبنایه رشدکودک، بلکه ب

های پیشرفته تری که برای سیر موفقیت آمیز  ها و توانایی کفایت
 ).20(  از اهمیت اساسی برخوردار است،مراحل رشد الزامی هستند

 که ی متمرکز هستندیها های اخیر بر روش پژوهش با این وجود،
  ).5( مهارت های سازگارانه کودکان را ارتقاء بخشند
های پیشگیری از  مطالعه حاضر ادبیات موجود را در مورد روش

 افزایش کفایت اجتماعی به چند  از طریقپرخاشگری و خشونت
 آزمایشی ی شواهدکه نخست آن .سترش می دهدروش مهم گ

 کودکان تا فراهم می کند  شگیرییدر مورد اثربخشی برنامۀ پ
  خود ناسب با سن تهای انطباقی م پیش دبستانی کفایت ها و توانائی

  
        قبل از آموزش، ،تمامی کودکان این مطالعه. گیرندبرا یاد 
         برای انطباق با های شناختی و رفتاری  ها و توانائی مهارت

 که یتمامی کودکان در واقع، .محیط های اجتماعی را نداشتند
  دورۀ حداقل در شرایط ارزیابی ،شرکت نمودند مطالعه در این
 مشکل عاطفه  مدیریت و    فردی  بین لئحل مسا در توانایی پایه  خط
ها و  تمهار فراگیری از   ها بعد  نفر از آزمودنی2 آموزش با  .اشتندد

به ظرفیت های خود نظم بخشی متمرکز بر هیجان، پرخاشگری شان 
 قسمت های کاربردی دروس،  تمرین و  با تکرار . کاهش یافتسرعت

             که با نفر بعدی نیز رفتارهای اجتماعی مثبتی را نشان داده اند 4
  .)22(   داشتیهمسوی یافته های گروسمن

 تمامی کودکان این است کهپژوهش حاضر یافته مهم دیگر 
   ها الزم نیست تعداد جلسات آموزشی یکسانی برای کسب مهارت

 روان به توانایی های شناختی و عمق مشکالت این امر. داشته باشند
  شناختی آنان و میزان همکاری و شیوه های فرزند پروری والدین 

   فراوانی      
   پرخاشگری  

ها آزمودنی 

0

2

4

6

8

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 
0

21 22 23 24 25 26 27

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6

خط پایهخط پایه  مداخله داخلهم

مبين سيناامير عليعطا  رادین
 روزها



 
 
 

 138

  و همکار    شهرام واحدی                                  تماعی در کاهش پرخاشگری پسران پیش دبستانیج اتآموزش کفای
  
  

  درصورت مشاهدۀهمچنین یافته ها نشان می دهدکه .بستگی دارد
 الزم ،کمی تعمیم کنش وری انطباقی کودکان به سایر موقعیت ها

 15 جلسۀ هفتها در  عملی ترین بعد مهارت است مربیان با مرور
 نفر از 4در این پژوهش  .نند  را حل کمسئله این ه ای،دقیق

 داشتند یادآوری  دورۀ  یک به  نیاز) سینا و علی عطا، امیر،(کودکان 

ه یافته ب ساختار موقعیت های طبیعی و  درها را مهارت که این تا
آموزش اولیه برای تعمیم که  باشددلیل این  یک  شاید.کارگیرند

  .نیست پرخاشگر کافی   زیاد ها برای کودکان سایر موقعیت به 
کودکان پیش دبستانی برای تبدیل اطالعات و  آید نظرمیه ب

های  ر مکانو تمرین زیاد دار دانش به نگرش و رفتار نیازمند تکر
  . هستندهای عینی  مختلف با استفاده از مثال

 مسئلهحل ( های فعال آموزشی یافتۀ دیگر این بود که از روش
های تصویری برای آموزش مفاهیم  و کارت.)  . .اجتماعی و
کودکان را در  که کرد این برنامه مربیان را تشویق می. استفاده شد

کار ه فراد مسئولیت پذیر بعنوان اه  آموزش بوامر مدیریت کالس 
عنوان مراقبی که از ه  نیز مربیان خودشان را بآزمودنی ها گیرند و 

روش دموکراتیک استفاده می کند و به مسئولیت های اجتماعی و 
 با  که ،می نگریستند ل هستندئاهداف اجتماعی ارزش زیادی قا

  ).18( همخوانی دارد لزن و نتایج 
ارزیابی تعمیم .  نیز بودییها تمحدودی دارای مطالعه حاضر

صورت ها از دو هفته تا یک ماه بعد از اجرای آموزش  پاسخ
            بهتر بود ارزشیابی تراکمی برنامه درکه  حال آن. گرفت
 محدودیت  . می شد پیگیریماه مدت یعنی بیش از یک دراز
که تمامی کودکان در مهد کودک توسط مربی و  این بود دیگر

 از بین تمامی.  توسط والدین مورد سنجش قرار گرفتنددر خانه

 در خانه) عطا، امیر و رادین( ها سه کودک تک فرزند آزمودنی
 یجای از آن .که تنها بوده اند مورد ارزیابی قرار گرفتند موقعیو 

           که والدین تمایل دارند بیشتر به تغییرات رفتاری که در بین 
 طور مشابه،ه  ب،وجه نمایندرخ می دهد تکودک ساالن در مهد هم

  مربیان  ممکن«  دارد زیابی مربیان اظهار می ارگروسمن در مورد

  
  

است به تغییرات کوچکی که در رفتار فراگیران در کل کالس 
 رفتار های همچنین معلمان نسبت به و رخ می دهد توجه ننمایند

  .گاه نیستند آخارج از خانه  درکودکانپرخاشگرانه 
های فرهنگی و زمانی به  دلیل محدودیته قق بناچار محه ب

 .اکتفا نمود مشاهدات مستقیم والدین در خانه و مربیان در مهد
 بیابند که یهای  محققان راه کهیک چالش عمده این است

اثرات مثبت برنامه های مهارت اجتماعی توسط مشاهده گران 
مدت در موقعیت های وسیع مورد  دراز آموزش دیده در

   .)22(  قرار گیردارزیابی
الگوهای رفتاری پرخاشگرانه در پایان می توان اشاره نمود که 

 نظر ه ب. کامالً مهار نشدند) عطا، علی و امید(بعضی از کودکان 
 به شیوه برخورد پرخاشگرانه والدین  این نوعمی رسد دلیل عمده

چه تحقیقات بر اثربخشی برنامه  اگر . بر می گرددان کودک این با 
 شگیرانه در تغییر رفتار کودکان در مدرسه در غیاب والدینپی

 شواهد کافی وجود دارد که تغییرات ،)22(  نموده اندتأکید
های زندگی با  رفتاری به احتمال زیاد برای انتقال به سایر موقعیت

طور کلی برنامه های ه ب. )14( آموزش والدین بیشتر رخ می دهد
   د که مربیان، همساالن، نردگ میواقع پیشگیرانه وقتی مؤثر 

 در پژوهش های بنابراین بهتر است . قرار گیرندمد نظر  خانواده ها
 .  لحاظ گردد در پیشگیری از پرخاشگری عوامل  اینآینده تأثیر

  
  قدردانی و تشکر 

 به این وسیله الزم می دانم ضمن حمد و سپاس خداوند تبارک 
های کودک مهد یرانو تعالی، از همکاری و مساعدت تمامی مد

ویژه از مشارکت صادقانه و صمیمانه ه خصوصی شهرستان ارومیه ب
 ،سرکار خانم زینب بقایی مدیره محترمه مهد کودک دنیای رشد

                      و تشکرچمن ناز میهن دوست مربی عزیز و زحمت کش 
  .قدردانی نمایم 
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Abstract  
 

The effect of social competence training on decreasing in aggression             
pre-school boys  

Vahedi SH, Fathiazar S  
  

 
ntroduction: Childhood aggression predicts the later high-risk behavior. Research shows 
that aggressive children become violent because of abnormal social relations and 

ineffective group or individual ways of solution conflict. Empirical studies need to be dome to 
find effective strategies for overcoming this phenomenon. This research evaluates three 
dimensional model of social competence; (1) cognitive skills and abilities; (2) behavioral 
skills; (3) emotional competence on 6 boys with the age of 6 years old. 

Methods and Materials: Subjects were selected from Uremia kindergartens. Instructional 
materials involved 7 skills (self–knowledge, empathy, interpersonal communications, 
relationships, cope with emotional issues, decision making and social problem solving). This 
training the skills carried out at 13 weeks in two stages and once a week. Behavior changes of 
all the subjects remained stable in follow-up visits (two weeks and 1 month later).  

Results: The findings of this research indicates that aggressive behavior in children 
decreased deeply after participating in instructional classes and acquired skills were generated 
to kindergarten and home. Behavior changes of all the subjects  
Key Words: Emotional competence, Aggression, Children, Prevention.  
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