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 چكيده

کنند، یک مشکل شایع است که نیاز به مداخالت مؤثر جهت درمان و پیشگیری دارد. پیرامون بروز پرخاشگری در کودکانی که در مراکز بهزیستی زندگی می :زمينه

آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری پرداخته پژوهشی که به بررسی اثربخشی آموزش تابهایی انجام شده است، اما جهت کاهش پرخاشگری کودکان پژوهش مداخالت

آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی بود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تاب هدف:. استباشد، مغفول مانده

سال تحت سرپرستی بهزیستی استان تهران در  5-0آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کودکان پس -آزمون آزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر شبه روش:

نفر(.  05نفر از کودکانی بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند )هر گروه  91بود. نمونه  0991سال 

( و 2119آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ )( و پرسشنامه تاب0910همکاران )دبستانی واحدی و پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش هایابزار

ه به مدت یک جلسه و هر جلس 00آوری طی بود. برای کودکان گروه آزمایش، بسته آموزشی تاب (0991محمدی شمیرانی،) یبازآوری مبتنی بر بسته آموزش تاب

آوری مبتنی بر بازی به طور معناداری نتایج نشان داد که آموزش تاب ها:يافتهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شد. ساعت اجرا شد. تحلیل داده
کنندگان گروه آزمایش شد ای در شرکتگری رابطههای آن )کالمی، جسمانی، کنشی و پرخاشگری کل( به استثنای مؤلفه پرخاشموجب کاهش پرخاشگری و مؤلفه

(10/1 p< .)تواند به عنوان یک مداخله مؤثر آوری مبتنی بر بازی میتوان چنین نتیجه گرفت که بسته آموزش تابهای پژوهش حاضر میبر اساس یافته گيری:نتيجه

 .آوری مبتنی بر بازی، کودکان تحت سرپرستی بهزیستیآموزش تاب پرخاشگری، واژه كليدها:جهت کاهش پرخاشگری کودکان مورد استفاده گیرد. 
Background: the emergence of aggression in children living in Welfare Centers is a prevalent problem that requires effective 
interventions for treatment and prevention. Researches have been conducted on interventions to reduce aggression in children, 
but the type of research that examines the effectiveness of Play-Based Resilience Training on aggression has been neglected. 
Aims: The aim of this study was to investigate the effectiveness of Play-Based Resilience Training on aggression in children 
under the supervision of the Welfare Organization. Method: The method of the present study was quasi-experimental with a 
pretest-posttest design, and a control group. The statistical population included children aged 5-7 years under the supervision of 
the Tehran Welfare Organization in 2019. The sample consisted of 30 children who were selected by the convenient sampling 
method and randomly assigned to the study and control groups (15 individuals in each group). The research tools included the 
Preschooler Aggression Questionnaires of Vahedi et al. (2008), and the Child and Youth Resilience Measure of Ungar and 
Liebenberg (2009), and the Play-Based Resilience Training Package (Mohammadi Shemirani, 2019). For the children in the 
study group, the resilience training package was implemented in 14 sessions, and each session lasted for one hour. The data 
analysis was conducted by using the Multivariate Analysis of Covariance. Results: The results showed that Play-Based 
Resilience Training significantly reduced aggression and its components (verbal, physical, active, and total aggression) except 
for the component of relational aggression in the study group participants (p< 0/01). Conclusions: according to the findings of 
the present study, it can be concluded that the Play-Based Resilience Training Package can be used as an efficient intervention 
to reduce aggression in children. Key Words: Aggression, play-based resilience training, children under the supervision of the 
welfare organization. 
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 مقدمه

امروزه در نقش اصلی خانواده و اثرات مثبت و منفی آن بر 

کودکان هیچ تردیدی وجود ندارد. اما برخی کودکان از این کانون 

اند. فقر، فوت والدین، اعتیاد به مواد، الکلیسم، ابتالی اولیه محروم

والدین به بیماری العالج جسمانی یا اختالل روانی، زندانی شدن، 

غیبت یکی از والدین )معموال پدر( و مادران خیابانی از عوامل مؤثر 

 (.2101سرپرستی کودکان در جهان است )تامبنی،سرپرستی و بدبی

سرپرست قبل از سپرده شدن به مراکز سرپرست و بدکودکان بی

هایی با مسائل و مشکالتی از قبیل اعتیاد، نگهداری در خانواده

بیماری روانی والدین، زندانی بودن والدین، فقر و طرد، زندگی 

رفتاری را به قدر شدیدی تجربه کرده اند و بسیاری از آنها بدکرده

زیکی منفی بر روان کودکان اند که هر کدام آثار روانی و فی

گذاشته است )ایزارد، کینگ، ترنتاکوستا، مورگان، الرنس، کراتمر 

( و اغلب در برابر انبوهی از مشکالت روانشناختی 2111و فینلونک، 

شوند )کاور، ویناکوتا، پانیگراهی پذیر میو اختالالت روانی آسیب

نوجوانان بی (. نتایج مطالعات در زمینه کودکان و 2101و مانسا، 

دهد که این گروه مشکالت شناختی، روانی و سرپرست نشان می

اجتماعی بیشتری دارند. یکی از مشکالت رفتاری این کودکان که 

های مختلف به بررسی آن پرداخته شده است، در پژوهش

زاده نکاح، لعلباشد )حصارسرخی، اصغریمی 0پرخاشگری

؛ 0991زاده، ؛ صباغ0992؛ خدادادی، 0995کندکلی، پروانه، 

(. 0990حسینی، ؛ احمدیان0991زارع، ؛ یکه0990سروری، 

شدن به یک مشکل پیچیده بین کودکان پرخاشگری در حال تبدیل

است؛ خصوصا کودکانی که تجربه اتفاقات سخت زندگی مثل بد 

رفتاری را دارند )هولمز، یون، ویت، کوبولسکی و استیجروالد، 

همانطور که توسط رامیرز و آندرو  (. مفهوم پرخاشگری2105

زننده قابل است، بروز هر نوع رفتار آسیب( شرح داده شده 2111)

 باشد.مشاهده به سمت هر هدف می

ای است که به نامه وبستر پرخاشگری عمل قدرتمندانهدر لغت

دلیل و یا گیرد و با حمالت بیقصد غلبه و یا تسلط صورت می

منتهی به ضرب و جرح و تخریب به تجاوز و رفتار خصمانه 

خصوص هنگامی که این اعمال پس از احساس عجز و ناکامی 

ترجمه شکرکن،  ؛2101شود )ارنسون، اتفاق افتاده باشد، تعریف می

                                                           
1. Aggression 

دارند که اختالالت ( اظهار می2119(. کاپالن و سادوک )0919

پرخاشگری و ناسازگاری کودکان از جمله اختالالت رفتاری می 

باشد نگر آن نشان دهنده آن میکه مطالعات بازنگرانه و آیندهباشد 

که در گذر زمان از ثبات باالیی برخوردار است و اغلب از دوران 

شود و اختالل رفتار ضداجتماعی کودکی به نوجوانی نیز کشانده می

زند. با توجه به شیوع پرخاشگری را در دوران بزرگسالی رقم می

های مختلف زندگی )اکبری ء آن بر جنبهدوران کودکی و آثار سو

های اخیر پژوهشگران برای کاهش (، در سال0990و رحمتی، 

سرپرست رویکردهای سرپرست و بدپرخاشگری کودکان بی

توان به درمان اند که برای مثال میدرمانی متفاوتی را اجرا کرده

(، 2121کاسینگ و رومرو،  شناختی رفتاری )استرومئی، لوچمن،

(، هنردرمانی گروهی بیانگر 2109ی درمانی کودک محور )هال، باز

(، ایماگوتراپی 0991موسوی و بهزادپور، نسب، سید)محمدی

(، آموزش شایستگی 0991، طحان و هنگری، اسحاقی، رسولی)آ

(، گروه 0995نکاح و باقری، سرخی، طبیبی، اصغریهیجانی )حصار

محدیان شعرباف و اصغری درمانی منطقی هیجانی )پورگنابادی، آقا

درمانی )خزایی، اسدی و  درمانی و شناخت (، رفتار0991نکاح، 

( اشاره کرد. اما در حقیقت، این کودکان به جهت 0991محمدی، 

های روانشناختی نیاز بیشتری به مقاومت و تجربه سابقه توام با آسیب

ستا های تجربه شده دارند. در این راآوری در قبال این آسیبتاب

آوری یکی از مفاهیم مرتبط به منظور مقاومت در برابر آسیب، تاب

زاده و در روانشناسی رشد مطرح شده است )سلطانی قهفرخی، صالح

در کودکان پس از وقوع حوادث  آوری. تاب(0990اسعدی، 

از  ،یخانگ و یاجتماع یهاخشونت بودن مانند شاهد کیترومات

در  رییمکرر و تغ هایجابجاییبه علت مرگ،  نیدست دادن والد

از کودک، قرار گرفتن در  راقبتم یهاستمیمراقبان، ورود به س

توصیف  یعیطب یایو پس از بال ینظام یهامعرض جنگ و خشونت

آوری نشان دادند (. محققین تاب2109)ریتر و اسفسکی، شودمی

های آمدن با شرایط گوناگون در زمانکه توانایی کودک برای کنار

ختلف بسته به عوامل بیولوژیکی، روانی، محیطی و تعامل بین آنها، م

خو و واکنش به ومتفاوت است. عوامل بیولوژیکی شامل خلق

باشند. عوامل روانی به توانایی کودک در استرس و اضطراب می

پرورش و حفظ افکار سازنده در شرایط متنوع شامل فکر درباره 

ها، همچنین انتظاراتش درباره باورشخصی و شایستگی و های ارزش

کند، مربوط های اجتماعی و دنیایی که در آن زندگی میحمایت
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شود که در آن محیط، باشد. تأثیرات محیطی شامل شرایطی میمی

(. در واقع 2105سازد )فلوستینا، نیازهای کودک را برطرف می

یب آوری، عوامل محافظتی فردی و محیطی در برابر آسمفهوم تاب

کند های روانی را توصیف میهای ایجاد شده مرتبط با بیماری

آوری در دوران (. به بیان دیگر، تاب2121)هولز، توست و لینبرگ، 

توان به عنوان ظرفیت برخی از کودکان برای موفقیت کودکی را می

غلبه بر مشکالت و مقاومت در برابر عوامل منفی ریسک یا توانایی 

یط به شدت منفی در دوران کودکی، توصیف برگشت با وجود شرا

آوری به عوامل و (. به طور کلی تاب2100کرد )گارت، 

شود که سیر رشدی را از خطر رفتارهای فرآیندهایی اطالق می

دهد و به رغم شرایط های روانشناختی تغییر میزا و آسیبمشکل

(. 2100شود )نشیوات و برندوین، ناگوار به نتایج مثبت منتهی می

آوری در کودکانی که دهند رشد تابهای جدید نشان میپژوهش

های رفتاری برند، جهت به حداقل رساندن مشکلسر میدر بحران به

(. 0990یزدی، مشهدی، کیمیایی و عاصمی، ضروری است )حسینی

آوری کودکان، ها برای ایجاد تابترین دسته بندییکی از کامل

( ارائه شده 2100گ و جابلو )است که توسط گینزبر 0هفت سی

، 0، ارتباط9، اعتماد به خود2های آن عبارتند از شایستگیاست. مؤلفه

 .1و مهارگری 0، کنار آمدن1، همکاری5شخصیت

آوری در کودکان را برای محققان به مدت طوالنی مفهوم تاب

درک بهتر این که چرا بعضی کودکان در شرایط سخت رشد می 

اند )گارت، دیگران نه، مورد مطالعه قرار دادهکه کنند در حالی

های تاب های بسیاری به آموزش مهارت(. همچنین پژوهش2100

اند، که در این میان های گوناگون پرداختهآوری در موقعیت

آوری بر پرخاشگری نیز انجام هایی به منظور بررسی اثر تابپژوهش

( اشاره 0991زی )توان به پژوهش جوشده است. در همین راستا می

آوری پنسیلوانیا بر سبک اسناد و کرد که به تأثیر آموزش برنامه تاب

نژاد پرخاشگری کودکان پرخاشگر پرداخته است. همچنین هاشمی

آوری گروهی بر مشکالت رفتاری ( به تأثیر آموزش تاب0991)

                                                           
1. 7 C 
2. Competence 
3. Confidence 
4. Connection 
5. Character 
6. Contribution 
7. Coping 
8. Control 

هیجانی کودکان پرخاشگر پرداخته است و نشان داده که آموزش 

وری گروهی بر کاهش پرخاشگری معنادار بوده است. آبرنامه تاب

( هم در پژوهش خود معناداری اثر آموزش 0995عامری )عرب

آموزان را گزارش کرده است. آوری بر پرخاشگری دانشتاب

فرزند مبتنی بر تاب  -( نیز تأثیر برنامه آموزشی والد 0995محمدی )

اشگری را های اضطراب، افسردگی و پرخآوری در کاهش نشانه

( هم نشان داده است 0919بررسی کرده است. نتایج پژوهش پویا )

آوری در کاهش پرخاشگری دانش های تابکه آموزش مهارت

( نیز حاکی از آن 0919آموزان مؤثر است. نتایج پژوهش سیبدری )

آوری رابطه معناداری با رفتار پرخاشگرانه است که آموزش تاب

 دختران دبیرستانی دارد.

دهد که بررسی اثربخشی آموزش ها نشان میمرور پژوهش

سرپرست مغفول واقع سرپرست و بدآوری بر روی کودکان بیتاب

شده است و عالوه بر این هیچ پژوهشی که اثربخشی آموزش تاب 

آوری مبتنی بر بازی را بررسی کرده باشد، نیز انجام نشده است؛ به 

بررسی اثربخشی همین جهت ضرورت انجام پژوهشی که به 

گردد. بر این آوری مبتنی بر بازی بپردازد، روشن میآموزش تاب

اساس مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی این سؤال است که آیا 

آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت آموزش تاب

 سرپرستی بهزیستی تأثیر دارد؟

 روش

پس  - آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع شبه

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان بی 

سال ساکن در مراکز  5-0سرپرست دختر و پسر سرپرست و بد

خانواده استان تهران )تهران، ری و شمیرانات( بود. از بهزیستی و شبه

نفر( به  05کودک )در هر گروه  91میان جامعه آماری مورد اشاره، 

های ورود و خروج گیری در دسترس بر مبنای مالکروش نمونه

آزمایش و گواه  انتخاب و سپس به روش تصادفی در دو گروه

گمارش شدند. بدین صورت که بعد از اخذ مجوزهای الزم، لیست 

مراکزی که دارای کودکان در این رده سنی بودند از بهزیستی 

های تهران، ری و شمیرانات استخراج شد. سپس کودکانی شهرستان

سال،  0تا  5های ورود به پژوهش شامل شرط سنی که دارای مالک 

ماه بعد، تمایل به شرکت در  2ز حداقل تا مدت اقامت در مرک

توانی ذهنی )با توجه به پرونده روانشناسی(، پژوهش، عدم وجود کم

وجود رفتارهای پرخاشگرانه در کودک )بنابر تأیید روانشناس مرکز 
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و پرونده روانشناسی(، موافقت مدیر مرکز به شرکت کودکان و 

نمونه انتخاب شدند. مربیان در طرح پژوهش بودند؛ به عنوان 

جلسه  9های خروج نیز شامل عدم همکاری و غیبت بیش از مالک

ها فقط در راستای بود. اصول اخالقی رازداری، استفاده از داده

کنندگان برای انصراف از اهداف پژوهش، آزادی و اختیار شرکت

رسانی در صورت درخواست ادامه مشارکت در پژوهش و اطالع

نتایج همراه با آموزش گروه گواه پس از اتمام  کنندگان ازشرکت

جلسات آموزشی گروه آزمایشی بود. روند اجرای پژوهش به این 

صورت بود که پس از انتخاب نمونه مورد نظر و گمارش تصادفی 

های آزمایش و گواه، توضیحات الزم به مربیان آنها در گروه

های مربوطه داده شد و از آنها درخواست شد که پرسشنامه

آزمون( را تکمیل نمایند. الزم به آوری )پیشپرخاشگری و تاب

آوری کودک و نوجوان ذکر است، کودکان از طریق مقیاس تاب

آوری باال در غربال شدند تا اطمینان حاصل شود که کودکان با تاب

تری طرح شرکت ندارند و نتایج مداخالت پژوهش از دقت باال

 برخوردار باشد.

آوری ای کودکان گروه آزمایش بسته آموزشی تابدر ادامه بر

ای دقیقه 11جلسه  00در  0( مطابق جدول 0991)محمدی شمیرانی، 

ای دو جلسه اجرا شد. بعد از اتمام جلسات بازی، به صورت هفته

 آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.مجددا پس
 

 (0991محمدی شمیرانی، ) یآوربرنامه آموزش تاب . خالصه0جدول
 نام بازی ها هااهداف و فعالیت مؤلفه جلسه

های آزاد و هدایت ایجاد حس شایستگی از طریق انجام بازی شایستگی اول
 مثبت کودکهای ویژگی نشده و بیان

 سازی، شغل من، تخت پادشاهیخاله بازی، خانه
 ترین حباب، بازی مورد عالقه، چرخاندن بطریبازی، بزرگعروسک انگشتی، خمیر  دوم
کودک و هایایجاد فرصت برای به نمایش گذاشتن توانمندی اعتماد به خود سوم

 جدیدهایکسب مهارت
 سازی، پرتاپ حلقه، حمل توپ با قاشقخانه عنکبوتی، داستان

 کنمچیکار میبولینگ، پادشاه یک کشور، جمع آوری پارچه، ببین من  چهارم
ایجاد احساس تعلق به دیگران، برقراری روابط دوستانه، تقویت  ارتباط پنجم

 کالمی و غیرکالمیهایمهارت
 های بلندداشتن بادکنک، داستانهای ارتباطی، سالم نگهعکس

 هاپانتومیم، مهمان بازی، گرگ و گوسفند، جفت ششم
مثل مهربانی، همدلی، ایثار،  هاییسازی ارزشتقویت و درونی شخصیت هفتم

 رازداری
 النههای رنگی، پاهای مهربانی، فانوس دریایی، خرگوش بیدایره

 کمک کمک، صندلی موزیکال، پرتقال یا لیمو هشتم
ایجاد احساس نیاز به دیگران برای رسیدن به اهداف و منافع،  همکاری نهم

 هاتقویت مهارت مشارکت در فعالیت
 چسبیده، ماشین اعتماد، توپ و ملحفه، پازل همکاری، بادکنک در هواپاهای بهم 

 های فراری، تعادل توپ، روزنه ما، پل عبور، نقاشی مشارکتیزندانی دهم
با استفاده از  آموزش مهارت حل مسأله، مهار استرس و خشم کنار آمدن یازدهم

 آموزش فنون تنش زدایی و تنفس صحیح

 کردن، حواس من را پرت نکنهای یخی، سیل وآب، فن مشتکردن، مجسمهفن فوت

یاری  ای، سازش با تغییر،عروسک پارچه -آتش سیل صاعقه، سفر رویایی، آدم آهنی  دوازدهم
 رسان، جست و خیز مانند خرگوش

کاهش اقدام )ایجاد کنترل درونی و آموزش تفکر قبل از  مهارگری سیزدهم
 تکانشگری( و افزایش صبر

 کنترل از راه دور، مجسمانه
 چراغ راهنما، نقاشی درسینی شن چهاردهم

 

 

 ابزار

آوری، پرخاشگری و بسته در این پژوهش از مقیاس تاب

 آوری استفاده شد:آموزشی تاب

و لیبنبرگ  که توسط انگار آوری کودک و نوجوانمقیاس تاب

شده است. این مقیاس به عنوان یک ابزار تفکیک ( طراحی 2119)

آوری تدوین شده برای کشف منابع فردی، ارتباطی و بافتی تاب

دهندگان ماده بوده و پاسخ 21است. نسخه اولیه این مقیاس شامل 

ها در مقیاس لیکرت در دامنه میزان توافقشان را با هر کدام از ماده

دهند. این مقیاس در نسخه اولیه ( نشان می5( تا خیلی زیاد )0اصال )

سال طراحی شده بود. بعد از  9-29برای استفاده افراد سنین 

سؤالی برای استفاده  21اش، این مقیاس به نسخه اعتباریابی اولیه

سؤالی آن به منظور  21سال تطبیق یافت و نسخه  5-9کودکان سنین 

درباره زندگی کودکان /  0ترین فردکسب اطالعات از مطلع

سال و بزرگتر( استفاده می  20نوجوانان و برای بزرگساالن )سن 

شود. برای تمام چهار نسخه این مقیاس )کودک، نوجوان، بزرگسال 

سؤالی  02آوری ترین فرد(، فرم کوتاه شده مقیاس تابو مطلع

(. پنتربریک، هادفیلد، دانجانی، ایگرمن، 2101وجود دارد )انگار، 

سؤالی را بررسی و  02( پایایی و روایی فرم 2101آگر و انگار )

اند. همچنین آنها روایی گزارش کرده 05/1آلفای کرونباخ را 

اند. ( ارائه کردهr= 92/1سؤالی ) 21باالیی از طریق همبستگی با فرم 

ترین فرد استفاده شده است. در این پژوهش از فرم کوتاه شده مطلع

                                                           
1. Person Most Knowledgeable(PMK) 
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( در بررسی که بر 0992شاملو و میرزائیان )ریزند، سپهکازرونی

اند، ضریب آلفای کرونباخ آموز ایرانی انجام دادهدانش 019روی 

اند که نشان را به دست آورده 1/1سازی و ضریب دو نیمه 15/1

دهنده ضریب اطمینان باال و در نتیجه قابل استفاده بودن پرسشنامه 

حاصل  15/1ی کرونباخ باشد. همچنین در این پژوهش، آلفامی

 گردید.

 0910دبستانی برای اولین بار در سال پرخاشگری پیش پرسشنامه

آذر، حسینی نسب و مقدم به منظور سنجش توسط واحدی، فتحی

دبستانی طراحی ابعاد مختلف پرخاشگری در کودکان سنین پیش

گردید. این پرسشنامه که توسط مربی یا والدین کودک تکمیل می 

مل یک نمره کلی و چهار زیر مقیاس: پرخاشگری کالمی گردد، شا

( 05 -20( پرخاشگری فیزیکی )سؤاالت 0-00)سؤاالت 

( پرخاشگری کنشی )سؤاالت 21-91ای )سؤاالت پرخاشگری رابطه

 5دهی این پرسشنامه، در یک مقیاس لیکرتی باشد. نمره( می09-90

یک بار در ، 2=، یک بار در ماه 0=، بندرت 1 =ای )اصال درجه

مقیاس از جمع باشد که نمره هر زیر( می0=، اغلب روزها 9=هفته 

ها های مربوطه و نمره کل، از جمع تمامی زیرمقیاسنمره سؤال

(. ضریب روایی سازه به 0990گردد )اکبری و رحمنی، حاصل می

بخش ( بوده که بسیار رضایتKMO= 95/1روش تحلیل عاملی )

روایی همزمان از ضریب همبستگی  است. همچنین جهت محاسبه

معنادار  10/1و در سطح  10/1اسپیرمن استفاده شده که برابر با 

است. برای محاسبه ضرایب پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ بهره 

 91/1گرفته شده است. ضرایب اعتبار آلفای کرونباخ در کل مقیاس 

ای و طههای چهارگانه پرخاشگری کالمی، فیزیکی، رابو در عامل

بدست آمده است  11/1و  90/1، 92/1، 99/1کنشی به ترتیب 

(. الزم به ذکر است، ضریب آلفای 0910)واحدی و همکاران، 

 بدست آمد. 915/1کرونباخ در این پژوهش، 

آوری از بسته آوری: برای آموزش تاببسته آموزش تاب

ده ( استفا0991آوری مبتنی بر بازی محمدی شمیرانی )آموزشی تاب

شد. این بسته آموزشی مبتنی بر بازی طبق نظریه گینزبرگ که تاب 

خود، ارتباط، بهمؤلفه شایستگی، اعتماد  0آوری را بر پایه 

شخصیت، همکاری، کنار آمدن، مهارگری تعریف کرده، می باشد. 

 باشد وآوری میهای تابهای هر جلسه مرتبط با یکی از مؤلفهبازی

ها عموما به ه اختصاص داده شده است. بازیبرای هر مؤلفه دو جلس

ها و قوانین باشد که نیازمند اجرای دستورالعملشکل گروهی می

باشد و مجری در ابتدا برای کودکان بازی از سوی کودکان می

ها نیازمند لوازم و دهد. تعدادی از بازیتوضیحات الزم را ارائه می

کودکان ارائه می باشد که از سوی مجری به وسایل مربوطه می

گردد. بسته ذکر شده دارای روایی و پایایی مورد تأیید صاحب 

 باشد.نظران و اساتید حوزه روانشناسی تربیتی می

های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار  21نسخه  SPSSافزار متغیری در نرم

 گرفتند.

 هايافته

شود، های توصیفی مشاهده میشاخص 2در جدول  همانطور که

 های آن درمقیاسو تمام زیر میانگین نمرات کل مقیاس پرخاشگری

 کاهش یافته است.گروه آزمایش  آزمونپس

 

 آن زیرمقیاس هایپرخاشگری و  شاخص های توصیفی. 2جدول
 آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر

 انحراف استاندارد میانگین استاندارد انحراف میانگین  
 01/09 09 09/29 11/09 آزمایش پرخاشگری کلی

 99/05 11/10 12/02 11/10 گواه
 51/0 99/00 50/02 10/22 آزمایش پرخاشگری کالمی

 01/1 21/21 10/1 99/22 گواه
 00/0 10/01 90/1 20/00 آزمایش پرخاشگری فیزیکی

 10/0 10/09 05/2 99/02 گواه
 00/1 10/09 01/0 99/01 آزمایش پرخاشگری ارتباطی

 09/1 99/05 20/5 99/01 گواه
 25/0 59/02 90/0 1/09 آزمایش پرخاشگری کنشی

 21/1 1/00 99/1 21/01 گواه
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 آنهایو مؤلفه چند متغیری پرخاشگری کواریانس تحلیل نتایج . 9جدول

 توان آماری اندازه اثر داریمعنا آزادیخطای درجه آزادیدرجه F مقدار آزموننام 

 اثر پیالی

 المبدای ویلکز

 اثر هتلینگ

 رویبزرگترین ریشه

511/1 

090/1 

120/0 

120/0 

90/5 

90/5 

90/5 

90/5 

0 

0 

0 

0 

20 

20 

20 

20 

110/1 

110/1 

110/1 

110/1 

511/1 

511/1 

511/1 

511/1 

990/1 

990/1 

990/1 

990/1 
 

 

 پرخاشگری و مؤلفه های آن .  نتایج تحلیل کواریانس در0جدول

 توان آماری اندازه اثر داریمعنا F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات منبع تغییرات مؤلفه

 پرخاشگری کلی
 0 512/1 110/1 10/90 00/5091 0 00/5091 آزمونپیش

 999/1 000/1 110/1 21/20 55/2910 0 55/2910 عضویت گروهی

 پرخاشگری کالمی
 105/1 915/1 119/1 500/01 059/950 0 059/950 آزمونپیش

 102/1 912/1 110/1 010/01 000/959 0 000/959 گروهی عضویت

 پرخاشگری فیزیکی
 102/1 210/1 109/1 201/1 099/005 0 099/005 آزمونپیش

 101/1 201/1 109/1 900/1 090/000 0 090/000 گروهی عضویت

 پرخاشگری کنشی
 999/1 591/1 110/1 952/20 109/000 0 109/000 آزمونپیش

 120/1 201/1 111/1 050/9 009/090 0 009/090 گروهی عضویت

 ایپرخاشگری رابطه
 500/1 002/1 195/1 902/0 009/001 0 009/001 آزمونپیش

 210/1 109/1 019/1 110/0 121/10 0 121/10 گروهی عضویت
 

 

ها با استفاده از تحلیل کوواریانس، ابتدا به منظور تحلیل داده

ها با استفاده های آن بررسی شد. مفروضه نرمال بودن دادهفرضپیش

فرض اسمیرنوف بیانگر آن بود که پیش -از آزمون کالموگراف 

های پرخاشگری در ها در تمام مؤلفهای دادهنرمال بودن توزیع نمونه

آزمون آزمون و پسش و گواه در مراحل پیشهای آزمایگروه

ها از (. برای بررسی فرض همگنی واریانس<P 15/1برقرار است )

و سطح معناداری به دست آمده   F یرمقاداستفاده شد.  0آزمون لوین

(15/1 P>نشان دادند که بین واریانس ) های دو گروه تفاوت

ها واریانسفرض همگنی معناداری وجود ندارد و بنابراین پیش

رعایت شده است. به منظور بررسی برابری ماتریس کواوریانس از 

استفاده شد که نتایج نشان داد این فرض نیز رعایت  2باکسآزمون ام

(. با استفاده از نمودار پراکندگی متغیرها، خطی <P 15/1شده است )

ها نیز تأیید شد و آزمون همبستگی بین متغیر بودن روابط بین متغیر

ها( و متغیر مستقل نیز حاکی از آزمون و گروهای کمکی )پیشه

خطی چندگانه بین متغیرها بود. همچنین بررسی فرض عدم هم

همگنی شیب رگرسیون نشان داد که مفروضه همگونی شیب 

( و باتوجه به رعایت پیش <P 15/1رگرسیون نیز برقرار است )

                                                           
1. Levene’s Test 
2. Box's M 

ها استفاده ل دادهتوان از تحلیل کوواریانس برای تحلیها، میفرض

 کرد.

شود پس از خارج مشاهده می 9طوری که در جدول همان

متغیری، نتایج آزمون به روش تحلیل کواریانس چندکردن اثر پیش

های پرخاشگری بین دو نشان داد که باید حداقل در یکی از مؤلفه

آوری مبتنی بر گروه آزمایش و گواه در اثر ارائه بسته آموزشی تاب

(. بنابر این جهت p< 10/1تفاوت معنادار وجود داشته باشد )بازی 

بررسی این نکته که معناداری مشاهده شده در کدام یک از مؤلفه 

های پرخاشگری است، به بررسی تحلیل کوواریانس تک متغیری 

 پرداخته شد.

های پرخاشگری نتایج تحلیل کوواریانس در مورد تفاوت مؤلفه

آمده است. با توجه به جدول  0در جدول بین گروه آزمایش و گواه 

(، F ،10/1 >P= 21/20شود که در پرخاشگری کلی )مشاهده می 0

های ها معنادار بوده است. همچنین در مؤلفهتفاوت بین گروه

(، پرخاشگری جسمانی F ،10/1 >P= 010/01پرخاشگری کالمی )

(900/1 =F ،15/1 >P( پرخاشگری کنشی ،)050/9 =F ،10/1 >P )

های آزمایش و گواه مشاهده شد اما در تفاوت معنادار بین گروه

ها وجود ای تفاوت معناداری بین گروهمؤلفه پرخاشگری رابطه

 (.F ،15/1 <P= 110/0ندارد )
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آموزش مداخله دهد که نشان می 0و  9نتایج حاصل از جدول 

کودکان تحت بر کاهش پرخاشگری آوری مبتنی بر بازی تاب

 مؤثر بوده است.آزمون در مرحله پس سرپرستی بهزیستی

 گيریبحث و نتيجه

آوری پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب

مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان 

بسته آموزشی  های پژوهش نشان دادندبهزیستی انجام شد. یافته

آوری مبتنی بر بازی بر کاهش پرخاشگری کلی، جسمانی، تاب

کالمی و کنشی کودکان مؤثر واقع شد و تنها بر کاهش پرخاشگری 

های کریستوفر و ها با نتایج پژوهشای مؤثر نبود. این یافتهرابطه

(، جوزی 2109(، النگ وورث، کالمن و پلسو )2121ویتکیوز )

(، عرب 0991نژاد )(، هاشمی0991بلوطی ) فر و(، زرین0991)

( 0919( و سیبدری )0919(، پویا )0995(، محمدی )0995عامری )

آوری بر کاهش پرخاشگری را گزارش کرده که تأثیر آموزش تاب

 باشد.اند، همسو می

آوری مبنی بر بازی، شامل نظر به این که بسته آموزشی تاب

دکان در کاهش رفتارهای هایی است که آموزش آنها به کومؤلفه

های پژوهش باید به پرخاشگرانه مؤثر واقع شده است؛ در تبیین یافته

ها و ها اشاره کرد. با توجه به این که ارتقا شایستگینقش این مؤلفه

رسد آوری بود، بنظر میهای آموزش تابخود جزء مؤلفهاعتماد به

گیری زمینه شکل ها و اعتماد به خود در فردکه با افزایش شایستگی

آید. با توجه به این که تاب آوری از حرمت خود هم در او پدید می

طریق افزایش سطوح عواطف مثبت باعث تقویت حرمت خود و 

نمین، پیمانی، زادهحسنشود )های منفی میمقابله موفق با تجربه

خود،  (؛ با افزایش حرمت0991الحسینی، پور و ابوالمعالیرجبی

های خود غلبه کند و واند بر احساس حقارت و ناکامیتکودک می

به دنبال جبران آنها از طریق پرخاشگری نیست و بنابراین رفتارهای 

 یابد.پرخاشگرانه او کاهش می

اند که همانطور که تعدادی از متخصصان خاطر نشان ساخته

کند )روس و خود پایین به ایجاد پرخاشگری کمک میحرمت

نالن، ترزسنیوفسکی، رابینز، مفیت و کاسپی، ؛ دو2121ساندو، 

، به نقل از دونالن و 0910گرا مثل راجرز )(، روانشناسان انسان2115

خود مثبت غیر ( نیز معتقدند که فقدان حرمت2115همکاران، 

مشروط با اختالالت روانشناختی از جمله پرخاشگری مرتبط است. 

خود پایین،  های جدید معتقدند که حرمتسرانجام فرویدی

پردازی انگیزد. به عنوان نمونه بر اساس نظریهپرخاشگری را بر می

هورنای و آدلر، احساس حقارت که ریشه در تجربه ی طرد و تحقیر 

در اوایل کودکی دارد باعث برانگیختن پرخاشگری و رفتار ضد 

شود. افراد به وسیله برونی ساختن سرزنش ناشی از اجتماعی می

منجر به احساس خصومت و خشم نسبت به دیگران خطای خود که 

کنند. شود از خودشان در برابر احساس حقارت و شرم دفاع میمی

های های رفتاررو سه دیدگاه نظری مجزا عامل برانگیزانندهازاین

دانند )صالحی، برونیسازی شده را تا حدودی حرمت خود پایین می

پرخاشگر برای جبران حرمت رسد افراد (. در واقع به نظر می0911

خود پایین، از طریق نشان دادن برتری و تسلط بر دیگران به دفاع از 

و مورل،  پردازند )مورفی، استوسنیاحساس تهدیدشدگی خود می

2115.) 

همچنین از آنجا که روانشناسان زیادی منشأ بسیاری از  

دانند و ها را عدم موفقیت در حل صحیح مسائل میپرخاشگری

ها، یادگیری های درمان این پرخاشگریگی معتقدند یکی از راههم

مهارت حل مسأله است و در واقع افراد پرخاشگر معموال از مهارت 

های سازگارانه حل مسأله برخوردار نیستند و هنگامی که از نظر 

کنند؛ شوند، به طور تکانشی عمل میفیزیولوژیک برانگیخته می

های آوری به کودکان در مؤلفه مهارتببنابراین در بسته آموزش تا

آمدن، حل مسأله آموزش داده شد و آنها حل مسأله را تمرین کنار

حل کردند و یاد گرفتند که در مواقع بحرانی به جای انتخاب راه

آمیز که خطر و تبعات های مسالمتهای مبتنی بر خشونت، از راه

مطالعات انجام شده، بر اساس  کمتری برای فرد دارند، استفاده کنند.

کام نایافتگی و خشم دارای رابطه مستقیم هستند؛ به عبارتی هر چه 

توان میزان کام نایافتگی فرد در رسیدن به اهداف بیشتر باشد، می

شاهد میزان پرخاشگری بیشتری بود )چگینی، ابراهیمی و صاحبی، 

های (. مبنای مهارت حل مسأله این است که بسیاری از آسیب0991

آمدن مؤثر است. روانی و اجتماعی ناشی از فقدان راهبردهای کنار

مؤثر منشأ سازش نایافتگی و پرخاشگری و آمدن غیرراهبردهای کنار

عوارض نامطلوب هیجانی، رفتاری، شناختی و بین فردی است. در 

آموزد با دقت مشکل را تعریف جریان آموزش حل مسأله فرد می

تفاوت حل مشکل را مورد بررسی قرار های محلنموده و سپس راه

حل را انتخاب کند و این توانمندی موجب دهد و مؤثرترین راه

های خود و احساس ارزشمندی بیشتر شده و ازکام نایافتگیاعتماد به

خانزاده، رشیدی، کاهد )حسینناشی از عدم حل مسأله روزمره می
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در آموزش (. همچنین کودکان 0992منش و قنبری، یگانه، زارعی

گرفتند تا در مواقعی که زدایی را فراآمدن، فنون تنشمهارت کنار

احساس خشم دارند، بتوانند خود را آرام سازند و رفتارهای 

پرخاشگرانه که ممکن است به خود و یا دیگران آسیب برساند را 

زدایی برای افراد پرخاشگر، یکی از نشان ندهند. درمان تنش

جونیارنی،  و هادیانی ت خشم است )لوسیا،های مدیریاستراتژی

(. به عالوه، از آنجایی که یکی از دالیل بروز رفتارهای 2109

های اجتماعی است پرخاشگرانه در کودکان، نارسایی در مهارت

( و آموزش ارتباط مؤثر در کاهش 0999، طاهری ومولّلی، براتی )

ملی( گرایش به رفتارهای خشونت آمیز )پرخاشگری کالمی و ع

(؛ بنابراین در 0991مؤثر است )کردنوقابی، مرادی و دلفان بیرانوند، 

مؤلفه ارتباط این بسته آموزشی، کودکان مهارت برقراری و حفظ 

شود که ارتباط با دیگران را یاد گرفتند که این مهارت موجب می

کودکان بتوانند نیازهای خود را از طریق برقراری ارتباط مؤثر با 

ین کنند و در مسائل روزمره زندگی خود ناکامی کمتری دیگران تأم

را تجربه کنند، بنابراین پرخاشگری آنها نیز کمتر شود. در واقع، فرد 

خواهد آور هر وقت که نیاز داشته باشد از افراد دیگر کمک میتاب

و از شایستگی حل مشکالت مربوط به خود و دیگران برخوردار 

در مجموع  (.0999یوسفی، رزاد و آقاشریفی، فاست )عالقبند، پاشا

باشد از های مختلف میآوری که متشکل از مؤلفهبسته آموزش تاب

طریق ارتقا شایستگی، اعتماد به خود، مهارت حل مسأله، ارتباط 

زدایی منجر به کاهش پرخاشگری در کودکان مؤثر و فنون تنش

یرش شود که ظرفیت آنها برای پذشده است؛ که نهایتا سبب می

شان بیشتر شود و در رویایی با مسائل مشکالت و نامالیمات زندگی

مختلف، به جای نشان دادن رفتارهای پرخاشگرانه از خود، بتوانند به 

آورانه عمل کنند. البته الزم به خوبی آنها را پشت سر بگذارند و تاب

ذکر است با وجود اینکه بین میانگین کل پرخاشگری گروه 

تفاوت معناداری وجود دارد و در ابعاد پرخاشگری  آزمایش و گواه

های پرخاشگری جسمانی، کالمی، کنشی نیز معناداری زیر مقیاس

آزمون نشان داده شد، اما بین میانگین گروه آزمایشی و گواه در پس

ای تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. پرخاشگری رابطه

وت ماهیت این نوع پرخاشگری در توان به تفادر تبیین این یافته می

تر بودن ساز مقایسه با دیگر انواع پرخاشگری اشاره نمود و عمیق

وکارهای دخیل را یادآور شد. از آنجایی که کودکان پرخاشگر 

ای به خاطر جایگاهی که در نتیجه نوع رفتار خود در میان رابطه

 ختی میان( در برابر درمان های روانشنا0915همساالن دارند )شهیم، 

مدت مقاوند و در واقع به دالیل متعددی نظیر کوتاه بودن طول 

دهند ولی با های روانشناختی کمتر پاسخ میمدت درمان به درمان

توان محتمل آزمون، میتوجه به سیر نزولی کاهش نمرات در پس

تواند اثرات دانست که تداوم آموزش و تمرین به مدت بیشتر می

 گذارد.تری به جای مثبت

ها فقط های پژوهش حاضر این بود که یافتهاز جمله محدودیت 

های ورود به این پژوهش را قابل تعمیم به کودکانی است که مالک

های جمعیت شناختی و اند و برای افرادی که از نظر ویژگیدارا بوده

های پژوهش حاضر هستند، های شمول متفاوت از آزمودنیمالک

د. همچنین با توجه به حجم کم جامعه آماری قابلیت تعمیم ندار

های ورود به پژوهش، امکان همتاسازی کودکان مورد نظر و مالک

از نظر طول مدت اقامت، هوش و مشکالت روانشناختی وجود 

آوری مبتنی بر بازی بر کاهش نداشت. از آنجا که آموزش تاب

سته شود که این بپرخاشگری کودکان مؤثر واقع شد، پیشنهاد می

توسط سازمان بهزیستی برای کودکان خانواده های فرزندپذیر و 

مهدهای کودک نیز اجرا شود و به عنوان یک مداخله درمانی برای 

های آموزشی و تخصصی کاهش پرخاشگری کودکان در کلینیک

در نظر گرفته شود. همچنین به منظور اثربخشی هر چه بیشتر، عالوه 

، این بسته به مربیان مراکز نیز آوری به کودکانبر آموزش تاب

های بیشتری، آن را با کودکان آموزش داده شود که در فرصت

تمرین کنند تا اثرات بیشتر و ماندگارتر بر کودکان بر جای گذارد. 

گردد که برای تحقیقات آتی، این پژوهش در همچنین پیشنهاد می

با حجم های گوناگون از لحاظ سن و پراکندگی جغرافیایی و جامعه

پذیری نتایج افزایش پیدا کند و نمونه بیشتر صورت پذیرد تا تعمیم

هایی مانند جنسیت، طول مدت اقامت در کودکان از نظر ویژگی

مراکز، سن ورود به مراکز، اختالالت روانشناختی همتاسازی شوند. 

های پیگیری صورت های طولی و با طرحعالوه بر این انجام پژوهش

 آوری نیز ارزیابی گردد.م اثربخشی آموزش تابپذیرد تا تداو

 منابع
ثربخشی آموزش نظریه انتخاب به ا(. 0990احمدیان حسینی، نیلوفر )

کودک و  - های کودک، بر بهبود رابطه مراقبمراقبان خانه
نامه . پایانسرپرستسرپرست و بدپرخاشگری کودکان بی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
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. مترجم شکرشکن، حسین روانشناسی اجتماعی(. 2101ارنسون، الیوت )

 (. تهران: انتشارات رشد.0919)

(. اثربخشژژژی بژژژازی درمژژژانی 0990بهمژژژن و رحمتژژژی، فهیمژژژه ) اکبژژژری،

رفتژژاری بژژر پرخاشژژگری کودکژژان  -مبتنژژی بژژر رویکژژرد شژژناختی

کنشژژی. دبسژژتان مبژژتال بژژه اخژژتالل نارسژژایی توجژژه / فژژزون  پژژیش

 .010-001(، 9)0، فصلنامه تحول روانشناختی کودک

پورگنابژژژادی، حمیژژژده؛ آقامحژژژدیان شژژژعرباف، حمیدرضژژژا و اصژژژغری   

درمژژژانی بخشژژژی گژژژروهبررسژژژی اثژژژر(. 0991محسژژژن )نکژژژاح، 

 ( در مژژژدیریت خشژژژم کودکژژژان بژژژی RET) یجژژژانیمنطقژژژی ه

چهژژارمین همژژایش بژژین المللژژی روان  .سرپرسژژت و بدسرپرسژژت
مشژژژهد: دانشژژژگاه فردوسژژژی   ، پزشژژژکی کژژژودک و نوجژژژوان 

 مشهد.  
آوری بر کاهش های تاباثربخشی آموزش مهارت(. 0919پویا، سمیه )

نامه . پایانآموزان دوره راهنمایی تحصیلیپرخاشگری دانش

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی.

پوربافرانی، گوهرشاد؛ راهب، غنچه؛ اقلیما، مصطفی و یزدانی، عباسعلی 

سال مراکز  02تا  0(. مقایسه اختالالت رفتاری کودکان 0992)

مجله علمی نگهداری شبانه روزی دولتی و خصوصی شهر تهران. 
 .01-29 (.0)00، پژوهان حنان

قایسه (. م0991خزایی، حبیب اله؛ اسدی، ماندانا و محمدی، هیوا )

و روش « تقویت و پاداش»اثربخشی دو روش رفتار درمانی 

بر میزان پرخاشگری کودکان بی « الیس»شناخت درمانی 

-005(، 1)05، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهسرپرست. 

011. 

آوری پنسیلوانیا بر سبک تأثیر برنامه تاب(. 0991جوزی، فائزه سادات )
نامه کارشناسی . پایانشگراسناد و پرخاشگری کودکان پرخا

 ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

(. تأثیر 0991اسماعیل و صاحبی، علی )چگینی، لیال؛ ابراهیمی، محمد

آموزش تئوری انتخاب به والدین بر پرخاشگری فرزندان دانش 

(، 0)1، روان کودکفصلنامه سالمتآموز آنها در دوره ابتدایی. 

12-01. 

یزدی، عاطفه؛ مشهدی، علی؛ کیمیایی، علی و عاصمی، زهرا حسینی

ای ویژه کودکان طالق بر بهبود اثربخشی برنامه مداخله(. 0990)

، فصلنامه روانشناسی کاربردی. آوری کودکانخودپنداره و تاب

9(99 ،)20-0. 

زاده کندکلی، انسیه و نکاح، سید محسن؛ لعلحصار سرخی، ربابه؛ اصغری

(. مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی 0995پروانه، الهام )

سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی. کودکان پسر بی

 .00-15 (.2)9 ،روانی کودکفصلنامه سالمت

 نادر ،باقری و محسن سید ،نکاحاصغری؛ زهرا ،طبیبی؛ ربابه ،حصارسرخی 

(. اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش 0995)

هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی 

 .90-01(، 9)1، روانشناسی بالینیسرپرست. سرپرست و بد

بر  TAMEبررسی اثربخشی برنامه آموزش (. 0992خدادادی، طلوع )
جویی شناختی هیجان در کاهش پرخاشگری و بهبود نظم

نامه کارشناسی . پایانسرپرستسرپرست و بدنوجوانان پسر بی

 ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

پور، طاهره و ابوالمعالی زاده نمین، فرزانه؛ پیمانی، جاوید؛ رجبیحسن

بینی بهزیستی روانشناختی (. مدل پیش0991)الحسینی، خدیجه 

آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی استری ادراک بر اساس تاب

 .519-500(، 00)01 ،مجله علوم روانشناختیشده. 

(. اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی 0991زرین فر، ساناز و بلوطی، علیرضا )

ارستان آوری بر استرس و پرخاشگری در پرستاران زن بیمبر تاب

 .01-52(، 0)1، آموزش پرستاریگنجویان. 

(. نقش 0990سمانه )زاده، مریم و اسعدی، سلطانی قهفرخی، زیور؛ صالح

آوری کودکان و نوجوانان بینی تابعوامل فردی و بافتی در پیش

 .52-11(، 9)0، فصلنامه مددکاری اجتماعیخانواده. مراکز شبه

آوری بر کاهش رفتار ش تاباثربخشی آموز(. 0911سیبدری، سمیه )
 09پرخاشگرانه دختران دبیرستانی مقطع اول متوسطه منطقه 

نامه کارشناسی ارشد، . پایانآموزش و پرورش شهر تهران

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

ای در کودکان دبستانی. (. پرخاشگری آشکار و رابطه0915شهیم، سیما )

 .20-00(، 00)9، تیهای روانشناخ ژوهشپ

بررسی تأثیر آموزش همدلی بر کاهش (. 0991زاده، زینب )صباغ
نامه کارشناسی ارشد، . پایانسرپرستپرخاشگری در پسران بی

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

آوری بر منبع کنترل و اثربخشی آموزش تاب(. 0995عامری، شیما )عرب
نامه . پایانسال 02تا  01آموزان دختر پرخاشگری بر دانش

 ناسی ارشد، واحد علوم تحقیقات شاهرود دانشگاه آزاد.کارش

یوسفی، علیرضا اهلل و آقاشریفی، حسن؛ فرزاد، ولیعالقبند، لیال؛ پاشا

بینی طالق عاطفی بر اساس سواد عاطفی، سبک (. پیش0999)

گری خواهی با میانجیای، کیفیت زندگی، هیجانهای مقابله

 .099-009(، 91)09، مجله علوم روانشناختی آوری.تاب

(. 0991کردنوقابی، رسول؛ مرادی، شهریار و دلفان بیرانوند، آرزو )

های ارتباطی و خشونت در مدرسه: نقش توانایی همدلی، مهارت

https://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.html
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=240873
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=64680
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=107907
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=175028
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آمیز نوجوانان. حل تعارض در کاهش رفتارهای خشونت

 .002-010(، 2)02، روانشناسی معاصر

پزشکی علوم نخالصه روا(. 2119کاپالن، هارولد و سادوک، بنیامین )
(. تهران: انتشارات 0992اهلل ). مترجم پورافکاری، نصرترفتاری

 آب.شهر

(. 0992کازرونی زند، بهناز؛ سپهری شاملو، زهره و میرزائیان، بهرام )

آوری کودک و سنجی مقیاس تابهای روانبررسی ویژگی

یم فصلنامه نسدر جمعیت ایرانی: روایی و پایایی.  21-نوجوان
 .05-20(، 9)2، تندرستی

فرزند مبتنی بر تاب  -تأثیر برنامه آموزشی والد (. 0995محمدی، عفت )
های اضطراب، افسردگی و پرخاشگری آوری در کاهش نشانه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.. پایانفرزند

 (.0991موسوی، پریسا و بهزادپور، سمانه )نسب، حمیده؛ سیدمحمدی

اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر کاهش مشکالت 

دانش و . سازی کودکان بدسرپرستسازی و برونیدرونی
 .010-019(: 9)21، پژوهش در روانشناسی کاربردی

. اثربخشی آموزش (0999) محمد ،طاهری و اهللروح ،براتی ؛گیتا ،مولّلی

ی کالمیرهای اجتماعی بر کاهش پرخاشگری کالمی و غمهارت

 ،روان کودکفصلنامه سالمتتوانی ذهنی. آموزان پسر کمدانش

0 (0) ،11-5. 

آذر، اسکندر؛ حسینی نسب، سید داوود و مقدم، واحدی، شهرام؛ فتحی

(. بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش 0910محمد )

دبستانی دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش

 .05-20، 01(0، )بهداشت روانیاصول  ارومیه.

آوری بر مشکالت تأثیر آموزش گروهی تاب(. 0991نژاد، فرزانه )هاشمی
. پایان رفتاری / هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان پرخاشگر

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن.

بررسی تأثیر آموزش مهارت هوش هیجانی بر (. 0991زارع، مریم )یکه
 02-01 سرپرستاعی و پرخاشگری دختران بیهای اجتممهارت
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 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

Christopher, M., Bowen, S & Witkiewitz, K. (2020). 

Mindfulness-based resilience training for 

aggression, stress and health in law enforcement 

officers: study protocol for a multisite, randomized, 

single-blind clinical feasibility trial. Trials, 

21(236), 1-12. 

Donnellan, M.B., Trzesniewski, K.H., Robins, R.W., 

Moffitt, T.E & Caspi, A. (2005). Low self-esteem 

is related to aggression, antisocial behavior and 

delinquency. Psychological Science, 16(4), 328-

335. 

Folostina, R., Tudorache, L., Michel, T., Erzsebet, B., 

Agheana, V & Hocaoglu, H. (2015). Using play 

and drama in developing resilience in children at 

risk. Procedia- Social and Behavioral Science, 

197, 2362- 2368. 

Garrett, M. (2014). Play-based interventions and resilience 

in children. International Journal of Psychology 

and Counselling. 6(10), 133-137 

Ginsburg, K.R & Jablow, M.M. (2011). (2 nd ed). 

Building resilience in chidren and teens. Elk 

Grove, IL: Academy of Pediatrics. 

Hall, J.G. (2019). Child-centered play therapy as a means 

of healing children exposed to domestic 

violence. International Journal of Play Therapy, 

28(2), 98–106. 

Holmes, M.R., Yoon, S., Voith, L.A., Kobulsky, J. M & 

Steigerwald, S. (2015). Resilience in Physically 

Abused Children: Protective Factors for 

Aggression. Behavioral Sciences, 5(2), 176-189. 

Holz, N.E., Tost. H & Lindenberg, A.M. (2020). 

Resilience and the brain: a key role for regulatory 

circuits linked to social stress and support. 

Molecular Psychiatry, 25, 379- 396. 

Izard, C.E., King, K.A., Trentacosta, C.J., Morgan, J. K; 

Laurenceau, J.P., krauthamer, E & Finlonk, S. 

(2008). Accelerating the development of emotion 

competence in Head Start children: Effects on 

adaptive and maladaptive behavior. Development 

and Psychopathology, 20 (1), 369-397. 

Kaur, R., Vinnakota, A., Panigrahi, S & Manasa, R. V. 

(2018). A Descriptive study on behavioral and 

emotional problems in orphans and other 

vulnerable children staying in institutional homes. 

Indian Journal of Psychological Medicine, 40(2), 

161-168. 

Longworth, P., Kalman, I & Peluso, J. (2019). Building 

resilience in children to prevent social aggression: 

The principles of behavioral sciences. Psychology 

and Cognitive Sciences Open Journal, 5(2), 42-49. 

Lucya, V., Hadiyani, W & Juniarni, L. (2019). 

Effectiveness of progressive relaxation therapy 

among clients with risk of violence behavior in 

Indonesia. KnE Life Sciences, 4(13), 342–348. 

Murphy, C.M., Stosny, S & Morrel, T.M. (2005). Change 

in self-steem and physical aggression during 

treatment for partner violent men. Journal of 

Family Violence, 20(4), 201-210. 

 Panter-Brick, C., Hadfield, K., Danjani, R., Eggerman, 

M., Ager, A & Ungar, M. (2018). Resilience in 

context: A brief and culturally grounded measure 

for syrian refugee and jordanian host‐community 

adolescents. Child Development, 89(5), 1803–

1820. 

Reuther, E.T & Osofsky, J.D. (2013, October). 

Encyclopedia on early childhood development. 

Retrieved from  http://www.child-

encyclopedia.com/resilience/according-

experts/resilience-after-trauma-early-development 

Ramirez, J.M & Andreu, J.M. (2006). Aggression, and 

some related psychological constructs (anger, 

http://www.child-encyclopedia.com/resilience/according-experts/resilience-after-trauma-early-development
http://www.child-encyclopedia.com/resilience/according-experts/resilience-after-trauma-early-development
http://www.child-encyclopedia.com/resilience/according-experts/resilience-after-trauma-early-development


 شمیرانی و همکارانسمانه محمدی                                                                            ...تحت کودکان پرخاشگری بر بازی بر مبتنی آوریتاب آموزش تأثیر

 

737 

 
 

 

hostility, and impulsivity) some comments from a 

research project. Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews. 30(3), 276-291. 

Rus, H.M & Sandu, M.L. (2020). Features of aggression 

regarding homless children. Technium Social 

Sciences Journal, 2(1), 90-95. 

Thombeni, M. (2010). Factors in the family system 

causing children to live in the streets: a 

comparative study of parents and children 

perspectives. Unpublished thesis. Department of 

social work and criminology, University of 

Pretoria. 

Liebenberg, L., and Ungar, M. (2009). Introduction: The 

challenges of researching resilience. Toronto: 

University of Toronto Press. 

Ungar, M. (2016). The child and youth resilience measure 

(CYRM)- 28, user's manual: research. Resilience 

Research centre, 1-86. 

 

 

 

 


