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 چکیده
فهرست مشکالت  .بررسی شدسازي شده کودکان مشکالت رفتاري برونی گويی بر هاي اجتماعی مبتنی بر  قصّه مهارت گروهی اثربخشی آموزشاين پژوهش   در

 شده سازي آموزي که نمره بااليی در مقیاس برونی دانش 18. نفري از مادران اجرا شد 962در يک نمونه  (9009/9881 ؛ آشنباخ و رسکورال،CBCL)رفتاري کودکان 
کودکان گروه آزمايش در طی . فتندقرار گر( نفر 91)رل و کنت( نفر 91)به تصادف در دو گروه آزمايش  فهرست مشکالت رفتاري کودکان داشتند، انتخاب شدند و

. اي دريافت نکردند کودکان گروه کنترل در اين بازه زمانی هیچ مداخله .گويی دريافت کردند ههاي اجتماعی مبتنی بر قصّ جلسه آموزش مهارت هشتهفته،  چهار
 در پايان دورهشکنانه  در مقايسه با گروه کنترل، رفتارهاي پرخاشگرانه و قانون که در گروه آزمايش، ندنشان داد ينتايج آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیر

شده کودکان در فضاهاي  سازيدرمان مشکالت رفتاري برونی اين پژوهش واجد کاربردهاي بالینی در قلمرو پیشگیري و هاي يافته. يابد کاهش معناداري می
 .بالینی و مدارس است

 گويی قصّههاي اجتماعی،  سازي شده کودکان، آموزش گروهی مهارتمشکالت رفتاري برونی :یدیکل یهاواژه

Abstract 

he purpose of the present study was to examine the effectiveness of group story–based social skills training on children 

externalizing behavior problems. Two hundreds and sixty seven mothers completed the Child Behavioral Checklist (CBCL; 

Achenbach & Rescorla, 2001/2005). Forty eight students with  high scores on the CBCL were selected and randomly assigned to 

either an experimental group (N = 24) or a control group (N = 24). Experimental group received eight story-based social skills 

training sessions for four weeks. Control group did not receive any training in this period. The data were analyzed using multiple 

covariance analyses. In contrast to the control group, experimental group demonstrated significant reduction in aggressive and rule-

breaking behaviors by the end of the course. The findings of this study may be of practical importance for prevention and treatment 

ofchildren’sexternalizing behavior problems in clinical settings and schools. 

Keywords: children externalizing behavior problems, group social skills training, storytelling 
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 مقدمه

مشکالت رفتاري  ،تحولیمرضی  شناسی در گستره روان

ترين علل مراجعه کودکان و نوجوانان  شايع از 9شده سازي برونی

لوند، ـ  لیستاگ)رود  هاي سالمت روانی به شمار می به کلینیک

اين   در زمینه تعاريف و مصاديق دقیق(. 9002و تايان،  بردمیر

 ،کیل و پريس)ها اختالف نظر وجود داشته است  اختالل

اين مفهوم اشاره   ر يک چهارچوب برابرنهادي، لیکن د(9006

ها و انتظارات  در تعارض با خواسته به رفتارهايی دارد که اساساً

 گیرد و عمدتاً گروه اجتماعی و اطرافیان فرد قرار می

هاي پرخاشگرانه و  همچون رفتار)ها برونی است نگیري آ جهت

، 9شده سازي درونی رفتاريدر حالی که مشکالت ( شکنانه قانون

نظیر حاالت )آور  و رنج 8شده مهار احساسات و رفتارهايی فزون غالباً

در درون فرد  شود که عمدتاً را شامل می( وار و اضطرابی افسرده

  (.9009/9881 ،2الرو رسکو 1آشنباخ)شوند  تجربه می

شده در صورت  سازي ها و مشکالت رفتاري برونی نشانه

هاي معنادار بالینی در روال  نارسايی جاداي  پابرجا ماندن و

هاي نارسايی  وله اختاللقدر م الباًغزندگی روزانه شخص، 

مشتمل بر اختالل  2گر ار اغتشاشـهاي رفت و اختالل 6هـتوج

، اختالل 2، اختالل رفتار هنجاري8یکنش فزون/توجه نارسايی

گر  اشـار اغتشـالل رفتـا اختـو ي 90انهـاخـگستي رزادوـتض

شده راهنماي تشخیصی و  متن تجديد نظر ، در99نشده تصريح

تشخیص بالینی دريافت ( 9000) 99هاي روانی آماري اختالل

هاي رفتاري  اختالل .(9002 ،دنیتا، الیزابت و ويلیام)کنند  می

عامل خطر عمده براي مشکالت  ،شده در کودکان سازي برونی

مجرمانه و ، بزهکاري در نوجوانی و رفتار در آيندههمسازي 

اين   همچنین. شود می در بزرگسالی محسوبانه پرخاشگر

اي قابل مالحظه در معرض طردشدگی توسط  گونه کودکان به

و  هاي خلقی همساالن، شکست تحصیلی و ابتال به اختالل

و  جونز راکو، کی، کلتی، مک) تعارض با والدين قرار دارند

 (. 9008 فرهند،

هفت درصد هاي مختلف،  اين مشکالت در فرهنگ  شیوع

 9222، 91ولو کاست 98دانگل)است  تخمین زده شده  درصد 96تا 

ي ها در خصوص تفاوت (.9882، و هومن فرد نقل از فرزاد

اختالل اي، میزان بروز  جنسی، با توجه به تعاريف مقوله

در ابتداي کودکی در دختران و پسران تضادورزي گستاخانه 

اي و آغاز مدرسه  مدرسه هاي پیش سالمشابه است اما در اواخر 

 اختالل رفتار هنجاري نیز شیوع. پسران بیشتر است ابتدايی، در

در کودکی در پسران چهار برابر دختران گزارش شده است 

 (.9228و، للی زوکو)

 شده را سازي مشکالت رفتاري برونی  در حد دانش کنونی،

روانی و طیفی از متغیرهاي زيستی،  تعاملتوان محصول  می

ساز، نگهدارنده و  عوامل زمینه به عنواناجتماعی دانست که 

رسد به رغم  نظر میه ب اين وجود با . کنند کننده عمل می تسريع

شناختی، عوامل نامساعد محیط خانوادگی  اهمیت عوامل زيست

 92فرزندي ـ  ي تربیتی ناکارآمد والدينی، ارتباط والدها سبک مانند

ی مادرانه بیش از حد و نیز نارسايی در گراي ، منفینامطلوب

، گسترش، تداوم و يا تشديد بروزدر  ،هاي اجتماعی مهارت

هیکز، سود، )دارد شده نقش کلیدي  سازي هاي برونی نشانه

 (.9002گی،  ديراگو، ياکونو و مک

هايی که از  وهشژها و نتايج پ يافته اين امروزه به واسطه

ال به وخامت گرايیدن و عدم کاهش ارتجالی و همچنین احتم

کنند، توجه  تا بزرگسالی حمايت می ها اين نشانهتداوم 

اين نشانگان در   هاي پیشگیري و درمان اي به روش فزاينده

قالب مداخله در سطح والدين و کودکان و همچنین شناسايی 

اين   هاي مناسب، جهت اجراي هر چه مؤثرتر ارچوبهچ

 .(9002و شانکمن،  استوارت)مداخالت معطوف شده است 

دهند کودکان با مشکالت رفتاري در  مطالعات نشان می 

کنند  هاي اجتماعی بسیار ضعیف عمل می زمینه کاربرد مهارت

هاي مختلفی را براي  توانند شیوه و در مشکالت بین فردي نمی

و  راوري، يونسی تويسرکانی)دا کنند ـل خود پیـع مشکـرف

1. externalizing behavior problems  9. conduct disorder 

2. internalizing behavior problems  10. oppositional defiant disorder 

3. overcontrolled  11. disruptive behavior disorders not otherwise specified 

4. Achenbach, T. M.  12. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

5. Rescorla, L. A.  13. Angold, A. 

6. attention deficit  14. Costello, E. J. 

7. disruptive behavior disorders    15. parent – child relationship 

8. attention deficit / hyperactivity disorder   
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کننده  بینی هاي ضعیف، پیش اين مهارت  (.9882لويه،  يوسفی

(. 9228دوگ، )اين کودکان است  مشکالت رفتاري بعدي در 

هاي اجتماعی و رشد  رسد افزايش مهارت بنابراين به نظر می

هاي مربوط به مديريت خشم و همچنین تغییر و اصالح  توانايی

اين کودکان از جهان پیرامون خود  هاي ناسازگاري که  طرحواره

داخالت پیشگیرانه و درمانگرانه هايی اساسی در م دارند، مؤلفه

بسیاري از (. 9228/9828، 9کازدين)براي کودکان مبتال باشد 

هاي اجتماعی را براي کودکان  پژوهشگران، آموزش مهارت

منطق چنین . اند شده مفید دانسته سازي هاي برونی دچار اختالل

اين  رسد کودکان داراي  اين است که به نظر می آموزشی 

هاي  طر ضعف در مهار برانگیختگی، به راه حلمشکالت به خا

هاي  کنند و در موقعیت  متنوع و متناسب فکر و توجه نمی

کنند  اجتماعی و زندگی واقعی با سرعت و بدون تأمل رفتار می

 (.9099استراتون و ريد،  ـ  وبستر)

هاي اجتماعی بر کاهش  با وجود تأيید تأثیر آموزش مهارت

جذاب کردن فرايند و ساده و مشکالت رفتاري کودکان، 

ملموس کردن مفاهیم براي ارتقا و حفظ انگیزه کودک، همواره 

لويه، متین  يوسفی)هاي درمانگران کودک بوده است  از دغدغه

گزينه  قصّهرسد، چهارچوب  ، به نظر می(9882لويه،  و يوسفی

 قصّهها در خالل  که آموزش هنگامی. منحصر به فردي است

شوند به نسبت زمانی که به طور مستقیم ارائه شوند،  مطرح می

تري فراهم  تر بوده و شرايط يادگیري بهتر و عمیق جذاب

شود، همچنین احتمال به کارگیري و تعمیم آنها توسط  می

 (.9008هفنر، )يابد  هاي مشابه نیز افزايش می کودک در زمینه

کننده  تهديددر قالبی مأنوس و غیر قصّهآموزش مبتنی بر 

شود، چرا که کودک  باعث افزايش آگاهی و بینش کودک می

اش را در روايت ديگران مشاهده کرده  خودش و مسائل زندگی

هاي مقابله با آنها و  و درک بهتري از خود و مشکالتش و راه

 (.9882صاحبی، )کند  هاي جايگزين پیدا می راه حل

يی ابزاري گو قصّهبراين باور است که ( 9002)جانسون 

نیرومند براي کمک به کودکان جهت درک احساسات و 

رساند تا احساسات انتزاعی  رفتارشان است و به آنها ياري می

از منظر وي، وضعیت سوم . خود را به صورتی عینی درک کنند

براي کودکان محیطی غیرتهديدکننده فراهم  قصّهشخص در 

تر  اي راحت گونهکند تا رويدادها و احساسات مختلف را به  می

 . تجربه و پردازش کنند

هاي  گويی و آموزش مهارت قصّهدر حوزه بررسی اثربخشی 

 شده سازي گويی در زمینه مشکالت برونی قصّهاجتماعی مبتنی بر 

 9222، 9از جمله شتمن)هاي تجربی بسیار اندکند  اگرچه پژوهش

و  ؛ پینتر، کوک9882راوري و ديگران، نقل از تويسرکانی

 9009 ،8؛ کرسول9009؛ تگالسی و روتمن، 9222 سیلورمن،

 وگت، دکووي، پرينزي، استام و آشر، ون ؛9008 نقل از هفنر،

راوري و  ؛ تويسرکانی9882؛ چهارمحالی، 9889سیّدي،  ؛9099

شده،   هاي انجام لیکن اثربخشی آن در حد پژوهش( 9882ديگران، 

 .کننده بوده استو امیدوار مثبت

اهمیت دوران کودکی، شیوع باالي مشکالت  پس نظر به

هاي  و نارسايی پسران، شده در اين دوره به ويژه در سازي برونی

تواند در قلمرو  اين مشکالت می اي که  وخیم و قابل مالحظه

هاي مهم  هاي تحصیلی، اجتماعی، ارتباطی و ديگر زمینه وري کنش

هاي  رفی طرحايجاد کند تدارک و مع  زندگی فرد در حال و آينده

نمايد و در  اين حوزه محرز می  پیشگیرانه و درمانگرانه مؤثّرتر را در

رسد درگیر و شريک کردن خود کودک در روند  اين میان به نظر می 

هاي اجتماعی آن هم در  تغییر و بهبودي با کمک آموزش مهارت

گويی که زبان رايج و مأنوس کودکان است،  قصّهقالبی همچون 

اين راستا در پژوهش حاضر اثربخشی  در. وجه و مؤثر باشدم  اقدامی

زان ـگويی بر می قصّهنی بر ـاعی مبتـهاي اجتم ارتـآموزش مه

رفتارهاي پرخاشگرانه و ) شده سازي مشکالت رفتاري برونی

کودکان بررسی و کوشش شد به پرسش ( شکنانه رفتارهاي قانون

 .زير پاسخ داده شود

بر میزان  گويی قصّههاي اجتماعی مبتنی بر  آيا آموزش مهارت

 رفتارهاي پرخاشگرانه و)شده  سازي مشکالت رفتاري برونی

 ؟ گذارد سال اثر می 2در کودکان شش تا ( شکنانه قانون

 روش

هاي  اين پژوهش به دلیل بررسی تأثیر آموزش مهارت

هاي اختالل  گويی بر میزان نشانه قصّهاجتماعی مبتنی بر 

شده در کودکان، کاربردي و از لحاظ روشی  سازي رفتاري برونی

آزمون و  پسـ  آزمون کند آزمايشی با طرح پیش که دنبال می

1. Kazdin, A. E. 2. Schechtman, Z.  3. Creswell, C. 
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 . گروه کنترل است

اين   جامعه آماريها در پسران،  اين اختالل به دلیل شیوع باالتر 

هاي تحصیلی اول  پايه)ساله  2شش تا آموزان پسر  پژوهش از دانش

نخست . شهرستان رشت تشکیل شده بود( و دوم و سوم دبستان

مدرسه غیرانتفاعی ابتدايی پسرانه شهرستان  80مدرسه از بین  پنج

پس از جلب . دفی انتخاب شدتصا اي خوشه صورته رشت ب

فهرست مشکالت رفتاري  ،مدارس مذکور والنئمسهمکاري 

 962توزيع شد که در مجموع  موزانآ کودکان بین مادران دانش

پس از مشخص شدن  .آوري شد جمع پرسشنامه قابل تصحیح

آموزي که باالترين نمره را در  دانش 18نمونه اولیه، در نهايت 

دست ه فهرست رفتاري کودکان آشنباخ بشده  سازي مقیاس برونی

شده آنها در فهرست رفتاري  سازي آورده بودند و نمره مقیاس درونی

بود و والدين آنها رضايت خود را ( T<68)کودکان زير خط برش 

به عنوان نمونه نهايی  ،ده بودندکربراي شرکت در طرح اعالم 

 و کنترل (نفر 91)انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمايش 

 . قرار گرفتند( نفر 91)

گروه آزمايش در  کودکان ، برايپس از سازماندهی نهايی

هاي اجتماعی  آموزش مهارتهاي  ، جلسهنفري 99قالب دو گروه 

 هر هفته دو جلسه)هفته  چهارظرف مدت گويی  قصّهمبتنی بر 

  .شده برگزار شد بندي طبق برنامه زمان( ساعته يک و نیم

 دوپیش از آغاز جلسات کودکان،  است کهالزم به ذکر 

براي مادران گروه ( يک و نیم ساعته)آموزشی ـ  جلسه توجیهی

هاي مشکالت رفتاري  آزمايش، مشتمل بر مرور نشانه

ها در زمینه مشکالت  ها و پژوهش شده، نظريه سازي برونی

هاي اجتماعی و  رفتاري کودکان، کلیات روش آموزش مهارت

همراه با در اختیار گذاشتن  گويی، قصّه ارتباطی مبتنی بر

هاي مورد استفاده در پژوهش جهت جلب  قصّهمحتواي 

شان  آگاهی آنها از برنامه آموزشی فرزندانهمکاري مادران و 

از برنامه مداخله،  و پس تمام مادران پیشضمناً  .برگزار شد

 سه ،در طول دوره .دندکرفهرست رفتاري کودکان را تکمیل 

از گروه کنترل نیز  نفر دو گروه آزمايش ريزش داشتند واز  نفر

  . آزمون شرکت نداشتند در پس

شده بر اساس  سازي ها و مشکالت برونی اين پژوهش نشانه  در

از نظام سنجش مبتنی بر تجربه  9تکمیل فهرست رفتاري کودکان

  نسخه اولیه. تعیین شد( 9009/9881آشنباخ و رسکورال، ) 9آشنباخ

وگت و  نقل از ون 9288)رست توسط آشنباخ و ادلبروک اين فه

از  اين فهرست رفتاري در  .تدوين شده است( 9099ديگران، 

، 8ردگیـافس/ رابـهاي اضط اسـاي زيرمقیـه رهــوع نمـمجم

مقیاس مشکالت  2انیـهاي جسم ايتـو شک 1ردگیـافس/زواـان

هاي رفتار  هاي زيرمقیاس شده و از مجموع نمره سازي درونی

 شکنی و رفتار پرخاشگرانه مقیاس مشکالت رفتاري قانون

هاي ساير  آيد و مجموع نمره شده به دست می سازي برونی

در . ها معرف قلمروهاي ديگر مشکالت کودکان هستند زيرمقیاس

شده اين  سازي برونیپژوهش حاضر تنها از مقیاس مشکالت 

مادّه است که هر  998اين مقیاس مشتمل بر  . فهرست استفاده شد

بايست در  والدين می. اين حوزه دارد  مادّه داللت بر رفتار خاصی در

ها بر مبناي يک مقیاس سه  خصوص فرزندشان به هر يک از مادّه

تبار بین بازآزمون و اعـ  اعتبار آزمون. نمره دهند( 9و  9و  0)اي  درجه

هاي به دست  گران در فهرست رفتاري کودکان براي نمره مصاحبه

هاي والدين با فاصله زمانی  گران مختلف و گزارش آمده از مصاحبه

دامنه ضرايب آلفاي . بوده است 9تا  28/0 هفت روز بین

تا   62/0فهرست رفتاري کودکان از براي  6هاي صالحیت مقیاس

 99اين فهرست بین   هاي نمره گزارش شده است، همچنین 82/0

اين نظام سنجش نیز طی  اند و روايی محتواي  ماه ثبات داشته 91تا 

آشنباخ و رسکورال، )چهار دهه مورد حمايت  قرار گرفته است 

هاي نظام سنجش مبتنی بر تجربه  به عالوه مادّه(. 9009/9881

بالینی آشنباخ از توان مناسبی براي متمايز کردن گروه بهنجار و 

 اين نظام نیز مورد  و روايی مالکی و سازه( P<09/0)برخوردار است 

اين ابزار   (.9009/9881آشنباخ و رسکورال، )تأيید قرار گرفته است 

هنجاريابی شده و همسانی ( 9881)ايران نیز توسط مینايی   در

دهندگان،  هاي مربوط به توافق متقابل بین پاسخ درونی، همبستگی

کی و سازه و قدرت تمايزگذاري بین گروه بالینی و بهنجار روايی مال

همچنین نقاط برش براي . بخش گزارش شده است در حد رضايت

شده و مشکالت کلی با  سازي شده و برونی سازي مشکالت درونی

محاسبه شده بود، ( 9009/9881)آنچه توسط آشنباخ و رسکورال 

 . برابر بوده است

 
1. Child Behavior Checklist  4. isolation/depression subscales 

2. Achenbach System of Empirically Based Assessment  5. somatic complaint 

3. anxiety/depression subscales  6. competency scales 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   
   

ن
روا

 
ي

حول
ي ت

س
شنا

 :
ن

روا
 

ي
ران

 اي
ن

سا
شنا

- 
ال

س
 

هم
ن

 /
ما

ش
ره 

53
  /

ار 
به

25
31

 

 

 

 صالحی، طاهر تیزدستسیروس ندا يحیی محمودي، اشکان ناصح، 

 135 

 

گويی در  قصّههاي اجتماعی مبتنی بر  برنامه آموزش مهارت

توسط پژوهشگر بر مبناي اقتباس اي است که  پژوهش حاضر برنامه

، 9نامکا)از شش منبع با عناوين آموزش هوش هیجانی به کودکان 

هاي  آموزي براي کودکان مبتال به اختالل، مهارت(9006/9888

، آموزش اخالق، رفتار (9226/9888، 8کويست بلوم) 9رفتاري

بزرگی، نوري و  جان)پذيري به کودکان  اجتماعی و قانون

لطفی و وزيري، )شناسی بالینی کودک  ، روان(9882هريس،  آگاه

وگو کنیم  جلدي دعوا نکنیم، گفت پنج قصّه، مجموعه (9880

هاي تو  هاي احساس قصّهو مجموعه ( 9000/9881، 1ژيرارد)

تدوين شد و پس از بازنگري براساس ( 9228/9889، 2موزس)

شناسی، در پژوهش  نظرات کارشناسان، و تأيید پنج متخصص روان

 .حاضر مورد استفاده قرار گرفت

هاي اجتماعی با استفاده از  محور اين برنامه، آموزش مهارت

نمايش عروسکی )هاي مکمل  به همراه فعالیت قصّهساختار و قالب 

هاي کلی،  عالوه بر اين شیوه. است( ف خانگیو بازي نقش و تکالی

آمیزي تصاوير  هاي ديگري همچون رنگ برحسب موقعیت، فعالیت

هايی از آن و تهیه کارت تشويق براي  داستان يا نقاشی صحنه

 . کودکان نیز انجام شد

هدف اين برنامه افزايش شمار راهبردهايی است که کودکان 

شده، در برخوردهاي  يساز مبتال به مشکالت رفتاري برونی

هاي مبهم يا دشوار  رو شدن با موقعیت اجتماعی و هنگام روبه

ها، با تأيید  قصّهعلت انتخاب اين مجموعه . اجتماعی در اختیار دارند

کارشناسان، مبتنی بودن محتواي آنها با هدف پژوهش، برمبناي 

به ويژه هیجان )ها  ها و هیجان آموزش در زمینه شناخت احساس

ها در رفتارهاي شخص و  ، برجسته کردن نقش هیجان(خشم

6هاي ديگران، مهار برانگیختگی واکنش
و مهارت حل مسئله  

تر، که الزمه ارتباطات  هاي جايگزين سالم اجتماعی و ارائه راه حل

از آزمون  نیز تحلیل نتايج براي. بین فردي مثبت هستند، است

 .دشاستفاده متغیره  چندتحلیل کواريانس 

 ها فتهيا

هاي توصیفی مربوط به نمره کل مقیاس مشکالت  شاخص

هاي توصیفی  صـودکان و شاخـده کـش ازيـس یـاري برونـرفت

 9 شکنی در جدول هاي رفتارهاي پرخاشگرانه و قانون اسـمقیزير

 .ه شده استئارا

آزمون دو گروه  آزمون و پس هاي پیش میانگین 9در نمودار 

شده، رفتار پرخاشگرانه و  سازي برونیآزمايش و کنترل در مشکالت 

  .شکنانه نشان داده شده است رفتار قانون

به منظور بررسی معناداري میزان تغییرات و تأثیر آموزش 

گويی بر مشکالت  قصّههاي اجتماعی مبتنی بر  گروهی مهارت

شده کودکان از روش تحلیل کواريانس  سازي رفتاري برونی

ونی ـابتدا براي اطمینان از همگدر .متغیره استفاده شد چند

و  F=208/9)انجام شد  BOX، آزمون کـواريـانسهاي  سـاتريـم

990/0=P  269/2و=MBOX .) مشخصهF  مربوط به همگونی

ها از لحاظ آماري معنادار نبود، بنابراين مفروضه  کواريانس

 .همگونی مورد تأيید قرار گرفت

مقادير مجذور اتا بر اساس آزمون المبداي ويلکز  9جدول 

که )شده  سازي براي متغیر ترکیبی مشکالت رفتاري برونی

را ( شکنانه است ترکیبی از مشکالت رفتاري پرخاشگرانه و قانون

 .دهد نشان می

 9جدول 

 شکنانه کودکان  شده پرخاشگرانه و قانون سازي هاي توصیفی مشکالت رفتاري برونی شاخص

 پيش آزمون  پس آزمون
 مشکالت رفتاری گروه

SD M SD M 

22/9  16/7  16/4  11/61  آزمايش 
 پرخاشگرانه

92/2  44/61  12/2  11/61  كنترل 

74/6  52/6  42/9  91/1  آزمايش 
 شكنانه قانون

72/6  61/1  75/6  65/1  كنترل 

 
1. Namka, l.  4. Girardet, S. 

2. Skill Training for Children with Behavior Disorders  5. Moses, A. 

3. Blomquist, M.  6. impulse control 
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 شده سازي برونیهاي مشکالت  آزمون دو گروه آزمايش و کنترل در نمره آزمون و پس هاي پیش میانگین. 9نمودار 

  9جدول 
 میزان اثر مجذور اتاي سهمی بر اساس آزمون المبداي ويلکز

 شده سازي براي متغیر مشکالت رفتاري برونی 
 مجذور اتا F منبع

 گروه
*719/24 795/4 

009/0P<
* 

سازي با توجه به معناداري اثر متغیر مشکالت رفتاري برون

، براي مقايسه متغیرهاي (F(9و 88)= 269/20و  P<09/0)شده 

شده بن فرونی  وابسته دو گروه آزمايش و کنترل از آلفاي میزان

 (.8جدول )استفاده شد 
  8جدول 

هاي رفتار پرخاشگرانه  مربوط به نمره ينتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیر 
 شکنانه و رفتار قانون

 مجذور اتا F  منبع

 گروه
 رفتار پرخاشگرانه

*111/21 272/4 

 شكنانه رفتار قانون
*164/16 442/4 

009/0P<
* 

آزمون رفتار پرخاشگرانه و رفتار  هاي پیش پس از تعديل میانگین

ن، ـابرايـاز لحاظ آماري معنادار بودند بن Fشکنانه، مقادير  قانون

پرخاشگرانه و ار ـون رفتـآزم هاي پس رهـافت بین نمـوان دريـت می

. شکنانه دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد قانون

آزمون گروه  دهد نمره پس هاي دو گروه نشان می مالحظه میانگین

آزمون گروه کنترل کاهش يافته است، پس  آزمايش نسبت به پس

هاي اجتماعی مبتنی بر  توان گفت روش آموزش مهارت می

مشکالت رفتاري )شکنانه  رخاشگرانه و قانونگويی، رفتارهاي پ قصّه

 .سال کاهش داده است 2تا  ششرا در کودکان ( شدهسازيبرونی

 بحث

هاي اجتماعی  نتايج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارت

شده را در  سازي تواند مشکالت برونی گويی می قصّهمبتنی بر 

اين  نتايج. شکنانه کاهش دهد رفتارهاي پرخاشگرانه و قانون

شده در حوزه  هاي محدود گزارش پژوهش در چهارچوب مداخله

هاي اجتماعی مبتنی بر  درمانی و آموزش مهارت قصّهاثربخشی 

بر میزان  درمانی، قصّههاي اجتماعی و  ، آموزش مهارتگويی قصّه

ي ها همسو با پژوهش ،شده کودکان سازي مشکالت رفتاري برونی

 راوري و ديگران، نقل از تويسرکانی 9222 شتمن،: از جمله )پیشین 

 ؛ کرسول،9009؛ تگالسی و روتمن، 9222 ،و ديگران ؛ پینتر9882

 ؛9001و سیلورمن،  ؛ کوک، تیلر9008 ،رهفن نقل از 9009

 ؛9882؛ چهارمحالی، 9889سیّدي،  ؛9099وگت و ديگران،  ون

 .است( 9882، راوري و ديگران تويسرکانی

اين پژوهش نیز مؤيد آن است که مشکالت رفتاري   بنابراين

در . گیرد هاي اجتماعی قرار می کودکان تحت تأثیر آموزش مهارت

رغم گزارش  گويی، به قصّههاي غیرمبتنی بر  عین حال اغلب مداخله

از جمله . اند اين تغییرات را اندک گزارش کرده  تغییرات مثبت، میزان

هاي اجتماعی به  که به آموزش مهارت( 9099)وگت و ديگران  ون

شان پرداختند،  شیوه مستقیم و معمول به کودکان با مشارکت والدين
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شده کودکان گزارش  سازي تغییرات مثبت اندکی در مشکالت برونی

تغییرات مثبت برجسته پژوهش حاضر برخالف پژوهش . کردند

خشی تواند حاکی از افزايش اثرب می( 9099)وگت و ديگران  ون

هاي اجتماعی به کودکان به واسطه قرار دادن آن در  آموزش مهارت

 .گويی باشد قصّهو  قصّهچهارچوب 

ايجاد جذابیت  ها با  قصّهها در قالب  رسد ارائه آموزش به نظر می

تر کردن اطالعات و مفاهیم و  و انگیزه بیشتر و همچنین ملموس

بهتري منجر شده تر و  ها براي کودکان به يادگیري عمیق مهارت

گروهی و جذابیت آموزش مبتنی  ها، فرايندهاي درون آموزش. است

در محیطی امن، مشارکتی و فعال، احتماالً به شناخت بیشتر  قصّهبر 

اين   کودکان نسبت به خود و احساسات و رفتارهايشان منجر شد و

هاي داستانی و سپس  عوامل در کنار همانندسازي با شخصیت

شده، منجر به هدايت  ر مبناي سناريوهاي تعريفايفاي نقش ب 

تر با  هاي مثبت کودکان به سمت خودکنترلی بیشتر و تعامل

 .همساالن شد

از ديگر سو، جلسات مادران با فراهم کردن آگاهی در 

. اند ايجاد تغییرات مثبت سهم داشته  هاي فرزندپروري در زمینه

هش خود، با افزودن برمبناي پژو( 9099)استراتون و ريد ـ  وبستر

آموزي کودکان، کاهش  جلسات والدين به جلسات مهارت

جمالت انتقادي و افزايش جمالت تشويقی در مادران را به 

جنبشی و  شده، فزون سازي موازات کاهش رفتارهاي برونی

اين راستا  در . جويانه کودکان گزارش کردند رفتارهاي مقابله

فرزند اشاره ـ  یوب روابط والدبه چرخه مع( 9228)هالی   پترسون و

شده کودکان  سازي هاي برونی اند که منجر به تشديد نشانه کرده
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