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 چکيده
 تگر   و اضگررا   پرخاشگرري   بر كودك - والد درمانيبازي اثربخشي حاضر پژوهش هدف

 نگگو  از آزمایشگگي پگگژوهش طگگر  بگگود  ايمقابلگگ  نافرمگگاني اخگگت   داراي كودكگگا  اجتمگگا ي
 دختر آموزا  دانش تمام را پژوهش آماري جامعۀ بود  كنتر  گروه با آزمو  پس - آزمو  پيش
 مقرگ   مگدار   در 9911-9911 تحصگيلي  سا  در ك  دادند تشكيل ايمقابل  نافرماني اخت   با

 صگور  بگ   تحصگيل  بگ   مشگغو   آموزا دانش تمام بودند  تحصيل ب  مشغو  تبریز شهر ابتدایي
 نافرمگاني  اخگت    بنگدي  درج  مقيا  و شده انتخا  ايدومرحل  تصادفي ايخوش  گيري نمون 
 گگذاري نمگره  از پگس  شگد   اجگرا  آموزا دانش تمامي روي مدار  این معلما  توسط ايمقابل 
 تصادفي جایرزیني صور ب  و شدند انتخا  آموزدانش 44 تعداد گري غربا  و هانام پرسش

 پرخاشگرري  هگاي نامگ  پرسگش  از هگا داده آوريجمگ   براي گرفتند  قرار نفري 54 گروه دو در
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 و تجزیگ   شگد   اسگتفاده  همكگارا   و ماسيا اجتما ي تر  و همكارا  و اسپنس اضررا  شهيم 
 كگ   داد نشگا   پگژوهش  نتگای   گرفگت   انجگام  كواریگانس  تحليگل  آماري روش با هاداده تحليل
 دارد تگثثير  آموزا دانش اجتما ي تر  و اضررا  پرخاشرري  بر كودك - والد درماني بازي
 بگ   توجگ   بنگابراین  شگود  مگي  هگا آ  در اجتما ي تر  و اضررا  پرخاشرري  كاهش با ث و

   دارد  كودكا  شناختيروا  مشك   بهبود در مهمي نقش كودك - والد درماني بازي

 كودك  - والد درماني بازي اجتما ي  تر  اضررا   پرخاشرري  ها: كليدواژه
 

The effectiveness of parent-child play therapy on aggression, anxiety 
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1
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of parent-child play therapy on 

aggression, anxiety and social fear of children with oppositional defiant disorder 

(ODD). The design of the experimental study was pretest-posttest with control group. 

The statistical population of the study included all the female students with ODD who 

were studying in Tabriz elementary schools in the academic year of 2009-2010. All 

the students studying in the schools were selected in a two-stage randomized cluster 

sampling and the scale of ODD grading was applied by the teachers of these schools 

on all the students. After scoring the questionnaires and screening, 40 students were 

selected and randomly assigned to two groups of 20 students. Shahim Aggression 

Questionnaire, Anxiety Questionnaire (Spence et al.), and Social Fear Questionnaire 

(Masia et al.)were used to collect data. Data analysis was performed by covariance 

statistical analysis. The results of the study showed that parent-child play therapy has 

aneffectonstudents’aggression,anxietyandsocialfearandreducestheiraggression,

anxiety and social fear. Therefore, paying attention to parent-child play therapy plays 

an importantroleinimprovingchildren’spsychological problems. 
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 مقدمه
 اخت لي است  9ايمقابل  نافرماني اخت   كودكا   در رفتاري هاياخت   ترینمهم از یكي
 ( 5494  9الكمن و )ماتيز شودمي شمرده 5نمودبرو  هاياخت   جزو ك  شدهشناخت  تركم

 اخگت    بگ   مربگو   هايم ك ك  شودمي داده تشخيص هنرامي ايمقابل  نافرماني اخت  
 اخگت    از بيشگتر  سگلوك  اخگت    مگد   و شد  باشد  نداشت  مصداق آ  درمورد سلوك
 كگ   برآوردهگایي  اسگا   بگر  ( 5499  4امریكگا  پزشكيروا  )انجمن است ايمقابل  نافرماني
 99 تگا  9 شگيو   دامنگۀ  در اخت   این گرفت   صور  ايمقابل  نافرماني اخت   شيو  دربارۀ
 ( 9914 همكگارا    و ميركگوهي  )قگدرتي  شگود مي زده تخمين درصد 9/9 ميانرين با درصد
 تگرین شای  از ايمقابل  نافرماني اخت   ك  دادند نشا  (9919) همكارا  و سهرابي همچنين
 نوجگواني  از قبل مرحلۀ در و كودكا  در درصد 96 تا 5 شيو  با ك  است رواني اخت ال 

 سگاال   بگزر   بگا  مشگاجره  دررفگتن   كگوره  از چگو    گواملي  بگا  اخگت    این كند مي بروز
 هگا  آ  بگا  همكگاري   گدم  یگا  و سگاال  بزر  هايدرخواست و مقررا  از فعاالن  سرپيچي
 نشگا   را خگود  جگویي انتقگام  و تگوزي كين  دیررا   دست از شد  ناراحت زود و زودرنجي

  ( 5494 همكارا   و 2)كرینگ دهدمي
 داراي كودكگا   در نررانگي  نگو   تگرین فراوا  ك  اندداده نشا  هاپژوهش از ايپاره

 قبلگي  ارزیابي از اضررا  و تر  شامل ك  است 6اجتما ي تر  اي مقابل  نافرماني اخت  
  گدم  و افسگردگي  و حقگار   شگرم   احساسگا   ب  ك  است دیررا  توسط منفي قضاو  و

 كگ   طگوري بگ   ( 9919 آبادي نصر  هاشمي و خسروشاهي )بهادري شودمي منجر كفایت
 درمگورد  نررانگي  هگا  ك سگي هم توسط رد یا پذیرش درمورد نرراني شامل اجتما ي تر 

 هگا  آ  حضگور  در شگد   هگو   یا و دوستا  تمسخر از نرراني و دوستا  وفاداري و حمایت
 داراي كودكا  ك  طوريب  ( 9914 جاوید  مؤمني و نویندگاني )نادري دارد بيشتري شيو 
 و كننگد مگي  بگرآورد  بگاالتر  را منفگي  رویگدادهاي  وقگو   احتمگا   اي مقابلگ   نافرماني اخت  
 تگر   ميگزا   بنگابراین  بريرنگد   قگرار  منفگي  ارزیگابي  مگورد  كگ   هسگتند  نررا  این از همواره
  ( 5441 همكارا   و 7)ویكز یابدمي افزایش كودكا  این در اجتما ي

                                                                                                                                        
1. oppositional defiant disorder 

2. externalizing 

3. Matthys & Lochman 

4. American Psychiatrist Association 

5. Kring 

6. social phobia 

7. Weeks 



 9، سال چهارم، شماره 9311شناسی فرهنگی،  روان      941

 

 باالیي ریسك داراي اي مقابل  نافرماني اخت   ب  مبت یا  اجتما ي  تر  بر   وه
 دیرگر  و اضگررا   و افسگردگي  بزهكگاري   همچگو   منفگي  پيامگدهاي  بگ   شگد   دچار براي

 یگك  از اسگت   بگار   اضگررا   ( 5492 همكگارا    و 9)اسگكرو   هسگتند  رواني مشك  
 دهد مي دست فرد ب  ك  ناشناخت  منشث با نرراني و هرا  مبهم و ناخوشایند منتشر  احسا 

 مجگگدد وقگگو  اسگگت  فيزیولگگوكیكي برانريخترگگي و درمانگگدگي اطمينگگا    گگدم شگگامل و
 سگب   اسگت    رسگيده  آسگي   فگرد  بگ   هگا  آ  طگي  یگا  اند بوده زااستر  قب ً ك  هایي موقعيت
 اخگت ال   DSM-5 طبگ   همچنگين  ( 9919 براتگي   و ) زیگزي  شگود  مگي  افگراد  در اضررا 
 بافگت  هگر  در اسگت   شگده  شگناخت    گام  و كلي شكل ب  انساني جوام  در اینك  با اضررابي
  ( 9916 همكارا   و زراني) دهدمي نشا  را خود ویژۀ شيو  و   ئم فرهنري 
 بگين  آینگدي هگم   نگوا   بگا  پژوهشگي  در (5494) همكگارا   و 5مارتين ك  طوري ب  
 در ايمقابلگ   نافرمگاني  اخگت    كگ   دادند نشا  اضررا  اخت   و ايمقابل  نافرماني اخت  
 9لگوبر  همچنگين  كند  بينيپيش سالريپنح سن در را اضررابي اخت ال  تواندمي سالريس 

 اي مقابلگ   نافرماني اخت   داراي كودكا  ك  دادند نشا  خود مرالعۀ در (5441) همكارا 
 و اضگررا   و هسگتند  افسگرده  خلگ   و ناكگامي  برابر در كم تحمل پایين  نفس  ز  داراي

  دارند  بيشتري ضداجتما ي رفتارهاي
 پرخاشگرران   رفتگار  آغگازگر  اي مقابلگ   نافرمگاني  اخگت    داراي كودكگا   سویي از
 اي مقابلگ   نافرمگاني  اخگت    در اسگت   آميگز خشونت دیررا  ب نسبت هاآ  واكنش و هستند

 و مقگررا   و دستورا  نكرد   ر ایت زودرنجي  دررفتن   كوره از تضادورزان   رفتارهاي
 رفتگاري  هاي الرو اما است  بيشتر بسيار سنهم كودكا  با مقایس  در شكنان  قانو  هاي رفتار

 و 4)لگين  شگود  نمگي  دیگده  اجتمگا ي  مقگررا   و قگوانين  جگدي  نقض و شدید پرخاشررایانۀ
 داراي كودكا  ك  كنند مي بيا  مختلف پژوهشررا  خصوص همين در ( 5496 همكارا  
 همچو  نمود برو  رفتارهاي از باالیي سرو  معناداري صور ب  اي مقابل  نافرماني اخت  

  ( 5495 همكارا   و 2)كلدزیك دهندمي نشا  خود از را پرخاشرري
 صور  را هایيپژوهش شناسا روا  اي مقابل  نافرماني اخت   پيامدهاي ب  توج  با

 ايمقابلگ   نافرمگاني  اخت   بر را درماني متعدد هايروش اثربخشي آ   اسا  بر ك  اندداده
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 منزلگۀ بگ   كگودك  - والگد  درماني بازي است  درماني بازي هاروش این از یكي اند داده نشا 
 اخگگت   داراي كودكگگا  رفتگگاري مشگگك   كگگاهش در مهمگگي نقگگش درمگگاني  روش یگك 

 كگ   كگودك  شگناختي روا  درمگا   هگاي روش از یكي ك  طوريب  دارد  ايمقابل  نافرماني
 بگراي  بخگش لگذ   فعگاليتي  كگ   است درماني بازي كرد  فعاليت آ  وارد نيز را والد توا مي

 آورد بارب  را بهتري درماني نتای  تواندمي فرایند این در او والد كرد  وارد و است كودك
 كاهش در فرزند و والد رابرۀ بهبود ك  مهمي نقش ب  توج  با ( 5442 همكارا   و 9)براتو 
 اضررا  و پرخاشرري ازجمل  اي مقابل  نافرماني اخت   داراي كودك رفتاري مشك  

 آ  از درمگانرر  و دارنگد  خگود  فرزنگد  بگا  والدین ك  ايقوي ارتبا  پشتوانۀ ب  و كندمي ایفا
 وجگود ب  كودك - والد درمانيبازي  نوا  با درما   رصۀ در نویني رویكرد است  بهره بي

 فگر   ایگن  بگر  مبتنگي  كگودك  -والگد  درمگاني  بگازي  ( 5447 همكارا   و 5)ري است آمده
 درمانررا  ك  آنچ  برخوردارند  كودك با قوي  اطفي ارتبا  از والدین ك  است اساسي
 كودك و والد بين موجود ذاتي و طبيعي ارتبا  این زیاد احتما  ب  هستند  آ  فاقد واق  در

 كگودك  -والگد  رابرگ   بر مبتني آموزشي روش در درماني پایاي نتای  و باال اثربخشي كليد
 ایگن  بگ   خگود  پگژوهش  در (5446) همكارا  و 4یاموتا راستا این در ( 5446  9)لندرث است
 و رفتاري مشك   كاهش سب  تواندمي كودك - والد درماني بازي ك  یافتند دست نتيج 

 هاآ  در را اضررا  و اجتما ي تر  ميزا  و شود نافرماني اخت   داراي كودكا  هيجاني
 با گث  كودك - والد درما  ك  كنندمي تثكيد (5492) 2باگنر و دیارميندمك دهد  كاهش
 طریگ   ایگن  از و كننگد  مگدیریت  مگؤثرتري  شگيوۀ  بگ   را كگودك  رفتارهگاي  والدین شودمي

 6گگاالگر  همچنگين  یابد مي كاهش نامرلو  رفتارهاي و افزایش كودك مرلو  رفتارهاي
 رفتارهگاي  معنگادار  بهبگود  با گث  كودك - والد درما  ك  داد نشا  خود مرالعۀ در (5449)

 را اجتمگا ي  اضررا  و رفتاري اخت ال  ميزا  و شودمي نافرماني اخت   داراي كودكا 
 كگگ  یافگگت دسگگت نتيجگگ  ایگگن بگگ  پژوهشگگي در (5496) 7كنگگل دهگگد مگگي كگگاهش هگگاآ  در

 و اضگررا   گانگ   بچگ   رفتارهگاي  پرخاشگرري   ازجملگ   رفتگاري  مشك   بر درماني بازي
 شگود  مگي  كودكگا   در رفتگاري  مشگك    كاهش با ث و دارد تثثير كودكا  گيريگوش 
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 كگودك  بگ   درمگاني  بگازي  ك  دادند نشا  پژوهشي در (5497) همكارا  و 9هوشينا همچنين
 اسگت  تهدیدكننگده  او بگراي  كگ   را تمای تي و ا احساس افكار  تجربيا   تا دهدمي اجازه
   دهد مي كاهش كودكا  در را رفتاري مشك   ميزا  و دده نشا 

  گاطفي  اجتما ي  زندگي در ايمقابل  نافرماني اخت   منفي تثثير اهميت ب  توج  با
 هگاي درما  كارگيريب   دم و توجهيبي صور  در دیرر سویي از و كودكا  تحصيلي و

 افسگردگي  همچو  دیرري اخت ال  بروز ك  كودكا  در اخت   این كاهش براي مناس 
 خواهگد  درپگي  را اجتمگا ي  اضگررا   و متنگاو   انفجاري اخت   منتشر  اضررا  اساسي 
 سویي از دارد  ضرور  اخت   این ب  مبت  كودكا  براي مناس  هايمداخل  انجام داشت 
 پرخاشگرري   مشگك    كگاهش  و درمگا   فرایند در كودك - والد درمانيبازي مهم نقش

 ارزیگابي  ضگرور   یگادگيري   افگزایش  آ  تناسگ  ب  و كودكا  اجتما ي تر  و اضررا 
 الرگوي  ایگن  كگارآیي  و اثبگا   شگود  مگي  پررنگ پيش از بيش كودكا  این در آ  جایراه
 مرالعگ   این ك  است شماريبي هايپژوهش و مرالعا  نيازمند كودك - والد درمانيبازي
 اثربخشگي  بررسگي  بگ   ك  نشد یافت ايمرالع  سویي از است  گرفت  صور  راستا همين در

 ذكرشگده  ادبيگا   مرور با بنابراین بپردازد  پژوهش متغيرهاي بر كودك - والد درماني بازي
 نافرمگاني  اخگت    داراي كودكگا   رفتگاري  مشگك    بتوانگد  درمانيبازي ك  رسدمي نظرب 

 تگا  است الزم بيشتري هايپژوهش حا  این با دهد  قرار تثثير تحت كودكا  در را ايمقابل 
 ایگن  بگراي  درمگا   این اینك  بر مبني دهد قرار بررسي مورد را كاربردي و نظري الروي این

 اخگت    بگر  درماني رویكرد این اثربخشي زمينۀ در تريكم تحقيقا  و است مؤثر كودكا 
 ك  است این حاضر پژوهش اساسي سؤا  اسا  این بر است  گرفت  انجام ايمقابل  نافرماني

 داراي كودكگا   اجتمگا ي  تر  و اضررا  پرخاشرري  بر كودك - والد درماني بازي آیا
  دارد؟ تثثير نافرماني اخت  

 

 پژوهش روش

 جامعگۀ  بگود   كنتر  گروه با آزمو پس - آزمو پيش نو  از آزمایشي حاضر پژوهش طر 
 در ك  دادند تشكيل ايمقابل  نافرماني اخت   با دختر آموزا دانش تمام را پژوهش آماري
 تمگگام بودنگگد  تحصگگيل بگگ  مشگگغو  تبریگگز شگگهر مگگدار  در 9911 -9911 تحصگگيلي سگگا 
 تصگادفي  ايخوشگ   گيگري نمون  صور ب  ابتدایي دورۀ در تحصيل ب  مشغو  آموزا  دانش

                                                                                                                                        
1. Hoshina 
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 ناحيگۀ  دو تعگداد  تبریگز   شگهر  منگاط   بگين  از كگ   صور  این ب  شدند؛ انتخا  ايدومرحل 
 صگور  بگ   مدرسگ   2 تعگداد  كگدام  هر از نيز ناحي  دو این از و تصادفي صور ب  آموزشي
 ایگن  معلمگا   توسگط  ايمقابلگ   نافرمگاني  اخگت    بنگدي درجگ   مقيا  و شد انتخا  تصادفي
 و هگا نامگ  پرسگش  گگذاري نمگره  از پگس  شگد   اجگرا  آمگوزا  دانگش  تمگامي  روي بگر  مدار 
 صگور  بگ   و شدند انتخا  آموزدانش 44 تعداد كودكا   این تشخيص از پس و گري غربا 

 - والگد  درمگاني بازي آزمایش گروه ك  گرفتند قرار نفري 54 گروه دو در تصادفي جایرزیني
  نكرد  دریافت را درماني و بود كنتر  نيز دوم گروه و كودك

  شد: استفاده زیر ابزارهاي از هاداده آوريجم  براي
 كودكگا   بگراي  (9912) شگهيم  توسگط  نامگ  پرسگش  ایگن  پرخاشـگري:  نامۀ.پرسش9
 ایگن  سگنجد  مگي  كودكگا   در را پرخاشگرري  كگ   است گوی  59 شامل و است شده ساخت 
 از متفگاوتي  درجگا   دهنگدۀ نشگا   هگا گویگ   و شگود مگي  تكميگل  مگادرا   توسگط  نام پرسش

 یگك  گزینۀ  9 نمره ندر   ب  گزینۀ ب  نام پرسش این گذارينمره براي است  پرخاشرري
 تعلگ   4 نمگرۀ  روزهگا  اغلگ   گزینگۀ  و 9 نمگرۀ  هفتگ   در بگار  یگك  گزینگۀ   5 نمرۀ ماه  در بار
 و آمگده  دسگت بگ   19/4 نامگ  پرسش این كرونباخ آلفاي ضری  شهيم پژوهش در گيرد  مي

 بگ   نامگ  پرسگش  پایگایي  ضگری   نيگز  حاضر پژوهش در همچنين است  شده تثیيد آ  روایي
  آمد  دستب  11/4 كرونباخ آلفاي روش

 شگده  سگاخت   (5449) همكگارا   و 9 اسگپنس  توسگط  مقيا  این اضطراب: مقياس .1
 مبناي بر را كودك رفتار فراواني شودمي خواست  والدین زا و است ماده 51 شامل ك  است
 جمگگ  حاصگگل اضگررا   كلگگي نمگگرۀ كننگد   بنگگديدرجگگ  ليكگر   ايدرجگگ  2 مقيگگا  یگك 
 بازپاسگخ  پرسشگي  آ   بگر  افگزو   آورد مگي  دسگت ب  مقيا  این در فرد ك  است هایي نمره

 در امگا  شگود  نمگي  گگذاري نمگره  كگ   دارد وجگود  زاآسگي   وقای  از كودك تجربۀ درمورد
 تنيگدگي  اخگت    هگاي نشگان   كگ   دیرگر  مگادۀ  2 كگودك  از اي حادثگ   چنين تجربۀ صور 
 محاسگب   كلگي  نمگرۀ  در مگاده  2 این نمرۀ شود مي پرسيده كنند مي مشخص را ايضرب  پس
 همكگارا   و اسگپنس  شگود  مگي  بگرآورد  اخگت    ایگن  بگ   بگاليني  توج  براي صرفاً و شود نمي
 همچنگين  كردند  گزارش 11/4 كرونباخ آلفاي روش ب  را ابزار این پایایي ضری  (5449)
 آمد  دستب  14/4 كرونباخ آلفاي روش ب  نام پرسش پایایي ضری  نيز حاضر پژوهش در

                                                                                                                                        
1. Spence 
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 همكگارا   و 9وارنگر  - ماسگيا  توسگط  نامگ  پرسگش  ایگن  اجتمـاعی:  ترس نامۀپرسش .3
 قابگل  مصگاحب   و دهگي خگودگزارش  صگور  ب  و دارد ماده 41 و است شده ساخت  (5449)

 و شگدید  و متوسگط  كگم   هگي،    نگاوین  بگا  گزین  چهار كدام هر مقابل در ك  است استفاده
  1 تگا  9 از ترتيگ  بگ   كگ   دارد قگرار  معمگوالً  و اوقا  بيشتر اوقا   گاهي هرگز  طور همين
 ازطری  را مقيا  این پایایي ضری  (5449) همكارا  و وارنر - ماسيا شود مي گذارينمره

 همچنگين   انگد  كگرده  گگزارش  14/4 را آ  بازآزمگایي  ا تبگار  و 14/4-17/4 دروني همساني
 همكگارا    و )دادسگتا   است گرفت  قرار تثیيد مورد پژوهشي در نيز مقيا  این سازۀ روایي
 كرونبگاخ  آلفاي روش ب  نام پرسش پایایي ضری  نيز حاضر پژوهش در همچنين  ( 9916
   آمد  دستب  17/4

 و 5هومرسگو   توسگط  مقيگا   ایگن  اي: مقابلـه  نافرمـانی  اخـتالل  بندي درجه مقياس .4
 شگده  سگاخت   ايمقابلگ   نافرمگاني  اخت   داراي كودكا  تشخيص براي و (5446) همكارا 
 یك در ك  است گوی  96 داراي و شودمي تكميل كودك والدین و معلما  توسط و است
 شگود  مگي  گگذاري نمگره  (9 نمگرۀ  زیگاد  خيلگي  تا صفر  نمرۀ )اص ً ايدرج  4 ليكر  طيف

 9هومرسگو   است  بيشتر اخت   شد  باشد  بيشتر فرد نمرۀ چ  هر و است 54 نمره بيشترین
 گگزارش  15/4 كرونبگاخ  آلفگاي  روشبگ   را مقيگا   ایگن  پایایي ضری  (5446) همكارا  و

   است  شده تثیيد نيز آ  روایي همچنين كردند 
 درماني بازي از تركيبي درماني برنامۀ كودك: - والد درمانی بازي گروهی مداخلۀ .5
 گرایانگ  انسگا   و رفتگاري  - شگناختي  رویكگرد  با هافعاليت و است فرزنددرماني و خانوادگي
 4برتگو   و لنگدرث  نظگري  الرگوي  اسگا   بگر  كگودك  - والگد  درمگاني  بازي اند شده انتخا 

 94 شگامل  كگ   اسگت  شده هنجاریابي (9919) همكارا  و امير توسط و شده ساخت  (5446)
    بود  جلس  دو هفت  هر و ايدقيق  42 جلسۀ

 

 كودك گ والد درماني بازي گروهي مداخلۀ جلسا    9 جدول

 جلسات مشروح جلسات

 او  جلسۀ
 دربگارۀ  صگحبت  بگ   هگا آ  تشگوی   و كودكا  و مادرا  براي مناس  و امن محيري ایجاد
 است  فرزندانشا  با رفتاري هايشيوه

                                                                                                                                        
1. Masia-Warner 

2. Hommersen 

3. Hommersen 

4. Landreth & Bratton 
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    9 جدول ادامۀ

 جلسات مشروح جلسات

 دوم جلسۀ
 شوندمي آشنا بازي جلسا  اهداف و كلي اصو  اساسي  مفاهيم با والدین جلس  این در
 گيرد مي قرار هاآ  اختيار در مخصوص هايبازياسبا  از فهرستي و

 سوم جلسۀ

 اسگت   خانگ   در بازي جلسۀ اولين براي مادرا  كرد  آماده جلس  این هدف تریناساسي
 بگ   نقگش  ایفاي طری  از هابچ  توسط بازي رهبري حا   ين در و هابچ  با بود  مهار 
 شود مي داده آموزش هاآ 

 چهارم جلسۀ
 كگ   را هایيفعاليت و كنندمي گزارش را خان  در بازي جلسۀ اولين مادرا  جلس  این در
 كنند مي بيا  و ليست اند داده انجام خان  در

 پنجم جلسۀ
 یابنگد مگي  دست كودكانشا  با ارتباطشا  ب نسبت بيشتري آگاهي ب  والدین جلس  این در
 شود مي بيشتر كودك و والد بين ارتبا  و

 ششم جلسۀ

 آغگاز  خانگ   در والگدین  گگزارش  بگا  جلسگ   هگر  دارد  مشگابهي  ساختار نهم تا ششم جلسۀ
 سگاختار  یگك  ایجگاد  حا   ين در و كودكا  ب  اختيار واگذاري ششم جلسۀ در شود  مي
 شود مي داده آموزش بازي براي

 هفتم جلسۀ
 بگ   كنگد  مگي  كمگك  كگودك  نفگس   گز   ایجگاد  ب  ك  هایيپاسخ داد  هفتم جلسۀ در

 شود مي داده آموزش والدین

 شود مي داده آموزش كودكا  از تعریف و تشوی  صحيح هايروش هشتم جلسۀ در هشتم جلسۀ

 نهم جلسۀ
 والگدین  بگ   بگازي  از غيگر  هايموقعيت در هاروش این از استفاده چرونري جلس  این در

 شود مي داده آموزش

 دهم جلسۀ
  دربگارۀ  صگحبت  همچنين و قبلي جلسا  در شدهمرر  مرال  مرورِ ب  جلس  آخرین در

 شود مي پرداخت  اند داشت  كودكانشا  با ارتبا  در والدین ك  هایيپيشرفت

 
 انحراف و )ميانرين توصيفي آماري روش از پژوهش هايداده تحليل و تجزی  براي
 شد  استفاده كواریانس تحليل و استاندارد(
 

  ها يافته

 اجتما ي تر  و اضررا  پرخاشرري  متغيرهاي مركزي تمایل و پراكندگي هاي شاخص
 است  شده داده نشا  5 جداو  در آزمو   نو  و گروه تفكيك ب 

 كنتر  گروه و درماني( )بازي آزمایش گروه ميانرين ك  داد نشا  5 جدو  مندرجا 
 اسگت   هم ب  نزدیك ك  است 42/45  54/45 ترتي ب  آزمو پيش در و پرخاشرري متغير در

   42/96 ترتي  ب  آزمو پس در كنتر  گروه و درماني( )بازي آزمایش گروه ميانرين همچنين
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 بگ   مربگو   آزمگو  پگس  و آزمگو  پگيش  در پگژوهش  متغيرهگاي  بگ   مربگو   توصگيفي  هگاي آمگاره    1 جدول
     كودك گ والد درماني بازي

 گروه متغير
 كنترل گروه درمانی( )بازي آزمايش گروه

 استاندارد انحراف ميانگين استاندارد انحراف ميانگين

 پرخاشرري
 11/5 42/45 95/4 54/45 آزمو  گ پيش

 15/5 94/49 14/9 42/96 آزمو  گ پس

 اضررا 
 47/9 12/29 41/5 12/25 آزمو  گ پيش

 24/9 44/29 26/4 12/24 آزمو  گ پس

 اجتما ي تر 
 94/4 94/19 97/4 54/15 آزمو  گ پيش

 91/4 42/19 41/2 74/76 آزمو  گ پس

 
 كگودك  - والد درماني بازي آزمایش گروه در نمرا  ميانرين آزمو پس در ك  است 94/49

 گگروه  ميگانرين  همچنگين  اسگت   نشگده  ایجگاد  زیگادي  تغييگر  كنتگر   گروه در اما یافت   كاهش
  12/25 ترتيگ  بگ   آزمو پيش در و اضررا  متغير در كنتر  گروه و درماني( )بازي آزمایش

 گگروه  و درمگاني(  )بازي آزمایش گروه ميانرين همچنين است  هم ب  نزدیك ك  است 12/29
 ميانرين آزمو پس در ك  است 44/29  12/24 ترتي ب  اضررا  متغير آزمو پس در كنتر 
 تغييگر  كنتگر   گگروه  در اما یافت   كاهش كودك - والد درماني بازي آزمایش گروه در نمرا 
 در كنتگر   گگروه  و درمگاني(  )بازي آزمایش گروه ميانرين سویي  از است  نشده ایجاد زیادي
 اسگت   هم ب  نزدیك ك  است 94/19  54/15 ترتي  ب  آزمو پيش در و اجتما ي تر  متغير

 تگر   متغيگر  آزمگو  پگس  در كنتگر   گگروه  و درمگاني(  )بازي آزمایش گروه ميانرين همچنين
 آزمگایش  گگروه  در نمرا  ميانرين آزمو پس در ك  است 42/19  74/76 ترتي ب  اجتما ي
   است  یافت  افزایش اندكي كنتر  گروه در اما یافت   كاهش كودك - والد درماني بازي

 پرخاشرري  متغيرهاي بر كودك - والد درماني بازي تثثير معناداري بررسي از پيش
 نرمگا   ازجملگ   كواریگانس  تحليگل  هايشر پيش ك  است الزم اجتما ي تر  و اضررا 
 - گگالموگروف  آزمگو   نتگای   كگ   طگوري ب  شود  بررسي هاواریانس همرني ها داده بود 

 ایگن  در در معنگاداري  سگرح  مقدار ك  داد نشا  هاداده بود  نرما  بررسي براي اسميرنوف
 همچنگين   است  نرما  هاداده توزی  لذا و است تربزر  42/4 از متغيرها تمام براي آزمو 
 و لگگوین آزمگگو  اسگگا  بگگر كگگ  شگگد اسگگتفاده لگگوین آزمگگو  از هگگاواریگگانس همرنگگي بگگراي
 برابگري  شگر    اجتمگا ي  تگر   و اضگررا   پرخاشگرري   هگاي متغيگر  بگراي  معنگاداري   دم
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 همرگن  و بگوده  تجگانس  داراي هگا گگروه  و اسگت  شده ر ایت نيز گروهيبين هاي واریانس
 مسگتقل  متغيگر  و آزمگو  پگيش  متغير بستريهم بود  خري دیرر شر پيش سویي از هستند 
 و اسگت  معنگادار  پگژوهش  متغيرهگاي  در همپگراش  و مسگتقل  متغيگر  تعامگل  F مقدار ك  است
 بگ   توجگ   بگا  لگذا  اسگت   شگده  ر ایگت  مستقل و همپراش متغير بستريهم ك  گفت توا  مي

 كرد  استفاده كواریانس تحليل از هاداده تحليل براي توا مي ها فر پيش شد  محق 
 

 پرخاشرري متغير آزمو پس گ آزمو پيش نمرا  روي كواریانس تحليل نتای    3 جدول

 منبع
 تغييرات

 مجموع
 مجذورات

 درجۀ
 آزادي

 ميانگين
 مجذورات

F 
 سطح

 معناداري

 ضريب
 اتا

 99/4  449/4 61/91 12/595 9 12/595 گروه
    91/99  97  74/459  خرا

     44  49/64149  كل

 
 اثگر  آزمگو   پگيش  نمگرا   تعگدیل  از پگس   9 جدو  از آمده دستب  ارقام اسا  بر

 ك  طوريب  ( F  449/4=P=61/91) دارد وجود گروه هايآزمودني بين  امل در داريمعنا
 طگور بگ   انگد  گرفت  قرار آموزش معر  در ك  آزمایش گروه ميانرين دهدمي نشا  نمرا 

 - والگد  درمگاني بگازي  كگ   گرفگت  نتيج  توا مي رو  این از است  داشت  كاهش چشمريري
        دهد مي كاهش معناداري طورب  را آ  و دارد تثثير پرخاشرري بر كودك
 

 اضررا  متغير آزمو پس گ آزمو پيش نمرا  روي كواریانس تحليل نتای    4 جدول

 منبع
 تغييرات

 مجموع
 مجذورات

 درجۀ
 آزادي

 ميانگين
 مجذورات

F 
 سطح

 معناداري

 ضريب
 اتا

 94/4  44/4 91/4 21/79 9 21/79 گروه
    71/96  97  51/659  خرا

     44  49/941919  كل

 
 اثگر  آزمگو   پگيش  نمگرا   تعگدیل  از پگس   4 جدو  از آمده دستب  ارقام اسا  بر

 كگ   طگوري بگ   ( F  44/4=P=91/4) دارد وجود گروه هايآزمودني بين  امل در داريمعنا
 طگور بگ   اند گرفت  قرار آموزش معر  در ك  آزمایش گروه ميانرين دهندمي نشا  نمرا 

 بگر  درمگاني قصگ   كگ   گرفگت  نتيجگ   تگوا  مگي  رو  ایگن  از اسگت   داشگت   كاهش چشمريري
  دهد مي كاهش معناداري طورب  را آ  و دارد تثثير اضررا 
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 اجتما ي تر  متغير آزمو پس گ آزمو پيش نمرا  روي كواریانس تحليل نتای    5 جدول

 منبع
 تغييرات

 مجموع
 مجذورات

 درجۀ
 آزادي

 ميانگين
 مجذورات

F 
 سطح

 معناداري

 ضريب
 اتا

 51/4  449/4 62/92 44/971 9 44/971 گروه
    96/54  97  97/114  خرا

     44  49/526241  كل

 
 اثگر  آزمگو   پگيش  نمگرا   تعگدیل  از پگس   2 جدو  از آمده دستب  ارقام اسا  بر

 ك  طوريب  ( F  449/4=P=62/92) دارد وجود گروه هايآزمودني بين  امل در داريمعنا
 طگور  بگ   اند گرفت  قرار آموزش معر  در ك  آزمایش گروه ميانرين دهدمي نشا  نمرا 

 - والگد  درمگاني بگازي  كگ   گرفگت  نتيجگ   توا مي رو این از است  داشت  كاهش چشمريري
 دهد مي كاهش معناداري طورب  را آ  و دارد تثثير اجتما ي تر  بر كودك
 

 گيري نتيجه و بحث
 و اضگررا   پرخاشگرري   بگر  كگودك  - والگد  درماني بازي اثربخشي حاضر پژوهش هدف
  بود  ايمقابل  نافرماني اخت   داراي كودكا  اجتما ي تر 

 در پرخاشگرري  بگر  كگودك  - والگد  درمگاني  بگازي  كگ   داد نشگا   پگژوهش  او  یافتۀ
 در پرخاشگگرري كگگاهش با گگث و دارد تگگثثير ايمقابلگگ  نافرمگگاني اخگگت   داراي كودكگگا 
 و دیارمينگد مگك  و (9919) زاده بگدالعلي  هگاي پژوهش نتای  با یافت  این شود مي كودكا 
 مداخلگ   ۀارائگ  كگ   داد نشا  پژوهشي در (9919) زاده بدالعلي دارد  مرابقت (5492) باگنر
 مثبت ۀخودپندار بهبود و پرخاشرري شد  كاهش در درمانينقاشي و درمانيبازي بر مبني
 بگ  نسگبت  درمگاني بگازي  امگا   است بوده ثرؤم یادگيري اخت   ب  مبت  پسر آموزا  دانش در

 اسگت   داشت  ثرتريؤم نقش مثبت ۀخودپندار بهبود و پرخاشرري كاهش در درمانينقاشي
 مثبگگت ۀخودپنگگدار بهبگگود جهگگت در تگگوا  مگگي اي مداخلگگ  روش ایگگن از اسگگتفاده بگگا بنگگابراین
 در رد كگ  اسگتفاده  كودكا  این پرخاشرري كاهش و یادگيري اخت   داراي آموزا  دانش
 سگب   خشن فرزندپروري نيز و خانواده خشن بافتار و فضا ك  گفت توا مي یافت  این تبيين
 بگا  ك  رسدمي نظرب  طبيعي بنابراین  شود مي كودكا  در پرخاشرران  رفتار افزایش و بروز
 خصوصب  و یكدیرر با ا ضا تعامل شيوۀ و خانواده بافتار بهبود و فرزندپروري سبك تغيير
  كگ   طگوري بگ   باشگيم   پرخاشگرران   رفتارهاي كاهش شاهد كودك  با والدین تعامل بهبود
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 دارد  كودكگا   پرخاشگرري  كگاهش  بگر  دیرپگایي  اثگر  كگودك  - والد رابرۀ گروهي درما 
 شگده ارائگ   هگاي مهگار   كگ   اسگت  آ  از حگاكي  درماني جلسا  طي شدهارائ  هايمهار 
 احساسا  ب  دهيپاسخ و شناسایي درماني  گذاريمحدودیت انعكاسي  داد  گوش ازقبيل

 هيجانگا   و احساسگا   كگ   آمگوزد مي هاآ  ب  كودكا  ب  انتخا  ح  داد  نيز و كودكا 
 و پور)رج  دهند پرورش خود در را خودكنترلي و كنند ابراز قبو  قابل صورتيب  را خود

 یگك  بگا  امنيگت  احسگا   بگا  تگومم  تعامگل  طری  ا درمانيبازي در كودك ( 9919 همكارا  
 ریگزي بگرو   ایگن  ازطریگ   و پگردازد مگي  خگود  معكگو   احساسگا   بيا  ب  باتجرب  درمانرر
 طيگف  در مگؤثري   امل هيجا  تنظيم ورزد مي مبادر  هيجاني تنظيم ب  درواق  احساسا 
 دهگي پاسگخ  و هگا هيجگا   مگدیریت  ازطری  هيجا  تنظيم است  رفتاري اخت ال  از بسياري
 از دارد  مؤثر نقش خشم ریزيبرو  و افسردگي اضررا   كاهش در هاموقعيت ب  مقتضي
 هايهيجا  تنظيم در رفتاري تكنيكي منزلۀب  را درمانيبازي بتوا  رسدك مي نظرب  رو  این

  روسگكي  بگازي  كگ   یافگت  دسگت  نتيجگ   ایگن  بگ   تگوا  مي بنابراین  گرفت  درنظر كودك
 اخت   داراي آموزا دانش در را پرخاشرري ميزا  احساسا   ریزيبرو  ازطری  تواند مي

  ( 5499 همكارا   و 9)ليهي دهد كاهش نافرماني
 در اضگررا   بگر  كگودك  - والگد  درمگاني  بگازي  كگ   داد نشگا   پگژوهش  دیرگر  یافتۀ
 كودكگا   در اضگررا   كاهش با ث و دارد تثثير ايمقابل  نافرماني اخت   داراي كودكا 

 مرابقگت  (5494) همكارا  و گاالكر و (5496) كنل هايپژوهش نتای  با یافت  این شود مي
 مشگك    بگر  درمگاني  بگازي  كگ   یافگت  دسگت  نتيجگ   این ب  پژوهشي در (5496) كنل دارد 
 تگثثير  كودكگا   گيگري گوشگ   و اضگررا   گان  بچ  رفتارهاي پرخاشرري  ازجمل  رفتاري
  شود مي كودكا  در رفتاري مشك   كاهش با ث و دارد

 و درمگانرر  منزلگۀ بگ   والگدین  جگایرزیني  داشگت   بيا  توا مي فرضي  تبيين ۀنتيج در
 كمگك   امتخصصگ  ب  درما  جهت در كودك و والد بين موجود  اطفي ارتبا  از استفاده
 و 5چگا    (5494 همكگارا    و )گگاالگر  كننگد  پيگدا  دسگت  بهتگري  نتگایجي  ب  تا است كرده

 بگ   كودك - لدوا روابط بر مبتني درمانيبازي آموزش ك  دادند نشا  نيز (5494) همكارا 
 بگر  حگاكم   واطگف  زیگرا   اسگت  مگؤثر  ايمقابلگ   نافرمگاني  اخت   داراي كودكا  با مادرا 
 و اضگررا   ميگزا   كگاهش  سب  و گذاردمي تثثير والدین شرایط بر كودك - دوال ارتبا 
   شودمي كودك - والد ارتبا  ترميم

                                                                                                                                        
1. Leahy 

2. Chan 
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 بگ   هگا بچگ   بگا  كگرد   بگازي  هنرگام  در مگادرا   گفگت  توا مي فرضي  ۀنتيج تبيين در
  كننگد مگي  پوشگي چشگم  هگا آ  ۀناسگازگاران  رفتارهاي از و توج  بيشتر هاآ  مثبت رفتارهاي
  امل این  كنند برقرار خود فرزندا  با مستقيم ارتبا  چرون  گيرندمي یاد مادرا   همچنين

 كگاهش  نيز را اضررا  و دارد بسزایي تثثير كودكا  و والدین ارتباطي كاركرد افزایش در
 سگب   ايمقابلگ   نافرمگاني  اخگت    داراي كودكگا   بگين  در كگودك  - دوالگ  ارتبا  دهد مي

 كگودك  در آميگز موفقيگت  رفتگار  افگزایش  و شودمي فرزندا  در آميزموفقيت رفتار افزایش
 بگا  همسگویي  و تحقيگ   ایگن  در آمگده  دستب  نتای  شود مي اضررا  اخت   كاهش سب 
 و سگگاززمينگگ  كگگودك - والگگد روابگگط  گگدم كگگ  دهگگدمگگي نشگگا  گذشگگت  تحقيقگگا  نتگگای 

 كگاهش  سگب   درمگاني بگازي  بگر  مبتني كودك - والد روابط و هاستآسي  ۀدهند گسترش
 و والگد  ارتبا  نو  مؤثرترین از و شود مي كودك( و والدین) اهخانواده بين در اخت ال 
  ( 9916 همكارا   و )موقوم رودمي شمار ب  كودك

 در اجتمگا ي  تگر   بگر  كودك - والد درماني بازي ك  داد نشا  پژوهش دیرر یافتۀ
 در اجتمگا ي  تگر   كگاهش  با گث  و دارد تگثثير  ايمقابلگ   نافرمگاني  اخت   داراي كودكا 
 گگاالگر  و (5446) همكگارا   و یاموتگا  هگاي پگژوهش  نتگای   بگا  یافتگ   ایگن  شود مي كودكا 

 كگودك  - والگد  درما  ك  داد نشا  خود مرالعۀ در (5449) گاالگر دارد  مرابقت (5449)
 اخگت ال   ميگزا   و شگود مگي  نافرماني اخت   داراي كودكا  رفتارهاي معنادار بهبود با ث
 - والگد  درمگاني  بگازي  درواقگ    دهگد  مگي  كگاهش  هگا آ  در را اجتما ي اضررا  و رفتاري
 اخگت    كودكگا   در را پرخاشگرري  و افسگردگي  و اضگررابي  مشگك    تواندمي كودك
   دهد  كاهش ايمقابل  نافرماني

 محيرگي   شگرایط  از ناشگي  شگده  تحميگل  منفگي  هيجانا  فكني برو  در درماني بازي
 و منفگي  هگاي  هيجگا   كگاهش  در دارد  بگازي  آ  در فعگالي  نقگش  نيز مادر ك  زماني ویژه ب 

 نيگز  كگودك  داشگت   خواهد مؤثري نقش ارزیابي بدو  و امن شرایري در هاآ  ریزي برو 
 نمگایش  بگ   دوبگاره  را گذشگت   زاي آسگي   و سگخت  هاي تجرب  خود مادر با بازي جریا  در
 باشگد   داشت  آینده بر بيشتري تسلط و آورد دستب  هاآ  از تري درست درك تا گذارد مي
 شگود   مگي  بگرده  كگار بگ   كودكا  براي ك  درماني هاي روش سایر با مقایس  در درماني بازي
 تبيگين  بگراي   (5449 )گگاالگر   است درماني بازي جذابيت امتياز  آ  و دارد اي  مده امتياز
 ازجملگ   هيجگاني  مشگك    بگ   مبگت   كودكا  مادرا  شركت ك  داشت توج  باید امر این

 مشگك    دليگل  و ماهيگت  توضگيح  با همراه آموزشي  جلسا  در ايمقابل  نافرماني اخت  
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 فكگري  خگوش  و خودكارآمگدي  نفگس   بگ   ا تمگاد  مهگار    دانش  افزایش با ث كودك 
 و خگود  دربگارۀ  را هگا آ  نادرسگت  هگاي  شگناخت  و شگود  مگي  كودكانشا  تربيت در والدین

 بگر  روش ایگن  درمگاني  سگرو   تمگامي  اهگداف   دیرگر  سوي از  كند مي اص   فرزندانشا 
 طری  از و است مبتني كودكا  رفتار كنتر  در والدین خودكارآمدي و خودكفایي افزایش
 خگودكنترلي  و اجتمگا ي  ص حيت حس كودك  تحو  ارتقاي براي والدین هاي آموزش
 گفت باید نتای  این تبيين در یابد مي كاهش هاآ  در اجتما ي تر  ميزا  و شود مي ميسر

 اوقگا   بيشتر است  ارتبا  در كودك با دیررا  از بيش ك  - مادر ویژه ب  والدین  آموزش
 در توانگد  مگي  - گگذارد  مگي  او بگر  را تگثثيرا   تگرین   مگده  و گذراند مي كودكش با را خود

 تعگاملي  مسگير  مگادر  صگور   ایگن  در زیگرا   باشگد  مگؤثر  كگودك  هيجاني مشك   كاهش
  مگل  اسگا   آ  بگر  و گيگرد  مگي  فگرا  كودك با رابر  در را بازي نامب  اي سازنده و مرلو 

 در را آ  تگوا   نمگي  كگ   دارد وجگود  قگوي  اي رابرگ   كگودك  و مگادر  بين همچنين  كند مي
 همگراه  خگود  كگودك  با دهد مي اجازه والد ب  مهم امر این یافت  درمانرر - كودك ارتبا 
 مناسگ    شيوۀ ب  هيجانا  بروز طری  از و كند كمك او ب  هيجاناتش آزادسازي در شود 
 را كگودك  درونگي  افكگار  بازي بنابراین  ( 9917 همكارا   و )سبزیا  دهد كاهش را هاآ 
 را خگارجي  اشگياي  بتوانگد  كگودك  كگ   شودمي با ث و سازدمي مرتبط او خارجي دنياي با

 بگ   بگازي  همچنگين  دهد  تغيير و كند دستكاري را هاآ  بتواند یا درآورد خود كنتر  تحت
 كگاهش  بر طری  این از و دهد نشا  را خود تهدیدكنندۀ تجربيا  تا دهدمي اجازه كودك
   گذاردمي تثثير آموزا دانش هيجاني مشك   ميزا 

 اسا  بر پژوهش هاي یافت  ك  آنجایي از بود  مواج  هایيمحدودیت با پژوهش این
 از پگژوهش  در كنندگا شركت ناخودآگاه دليليب  است ممكن و بود سنجينررش  مقيا 
 پگژوهش  ایگن  بيندازد  مخاطره ب  را پژوهش نتای  است ممكن این و روند طفره داد  پاسخ
 است گرفت  انجام تبریز شهر در ايمقابل  نافرماني اخت   داراي دختر آموزا دانش روي بر
 بگا  اسگت   مواجگ   محگدودیت  با دیرر شهرهاي و پسر آموزا دانش براي هایافت  تعميم در و

 جهت شودمي پيشنهاد آموزا دانش امور اندركارا دست و مربيا  ب  پژوهش نتای  ب  توج 
 ميگزا   طریگ   ایگن  از تگا  گيرنگد  بهگره  كگودك  - والگد  درمگاني  بگازي  از پرخاشگرري  درما 

 افگزایش  درمگاني  بگازي  كگ   آنجگایي  از یابگد   افزایش كودكا  سازگاري و مثبت احساسا 
 شگناختي  و هيجاني هايظرفيت اجرایي كاركردهاي قدر  افزایش و والد با كودك تعامل

 در اضگگررا  كگگاهش بگ   درنهایگگت و دهگد مگگي افگزایش  هيجانگگا  تنظگيم  بگگراي را كگودك 
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 كگار بگ   كودكگا   روي بگر  درمگاني  روش ایگن  شودمي پيشنهاد شود مي منجر آموزا  دانش
 كگ   شگوند  طراحي ايگون ب  ابتدایي مدار  خصوصب  مدار   درسي برنامۀ شود  گرفت 
 هيجگاني  هگاي اخگت    دربگارۀ  آموزنگده  هگایي نكتگ   ب  معلما  روزان   درسي برنامۀ كنار در

   دهند  اختصاص درماني بازي ب  را سا اتي مدار  و كنند توج  كودكا 
 

  منابع
 - والگد  درمگاني بگازي  اثربخشگي  بررسگي   (9919) ز  طيبگي   و     نكگا    اصگغري      آبادي حسن ف   امير 

  411گ479 ( 4)9  خانواده درمانيروا  و مشاوره فرزندپروري  هايسبك بر كودك
 و بينگي  خگوش  اجتمگا ي   اضگررا   رابرگۀ  ( 9919)    آبگادي  نصگر   هاشمي و ج   خسروشاهي  بهادري

  955گ992 ( 5)59  ارومي  پزشكي  لوم مجلۀ دانشجویا   در شناختي روا  بهزیستي با خودكارآمدي
 درمگانرري   نمگایش  و اجتمگا ي  اضررا  اخت   ( 9916)    پور صدق صالح و آ   اناري  پ   دادستا  
  952 گ992 ( 94)4  ایراني شناسا روا 
 بگر  كودك - والد ۀرابر درماني گروه اثربخشي ( 9919) پ  نيا رفيعي و ش   حسيني  مكوند م   پور رج 

   74گ 62 ( 9)4  باليني شناسيروا   دبستانيپيش كودكا  پرخاشرري

 بگر  اضگررابي  اخگت ال   ابعاد در فرهنگ نقش ( 9916) ا  شيري  و     زاده  لي ف   حقيقي  ف   زراني 
 ( 5)9  فرهنرگي  شناسگي  روا   روانگي  اخگت ال   آمگاري  و تشخيصگي  راهنماي ویراست پنجمين اسا 
  999گ12
 مشگك    ميزا  بر فرزند - والد روابط آموزش اثربخشي ( 9917) م  ك نتري  و     مهرابي      سبزیا  

  76گ 21 ( 9)1  رفتاري و شناختي  لوم هايپژوهش  ابتدایي دورۀ پسر آموزا دانش هيجاني
 كگاهش  بگر  كلي بار والدیني آموزش اثربخشي ( 9919) ز  كوپاني  زاده ر  و     اسدزاده  ف   سهرابي 
   949گ 15 ( 5)9  مدرس  شناسيروا  دبستاني پيش كودكا  در ايمقابل  نافرماني اخت   هاينشان 
 ( 5گ9)1  شناختيروا  هايپژوهش دبستاني  كودكا  در ايرابر  و آشكار پرخاشرري ( 9912)    شهيم 
   44گ57
 پرخاشگرري  و پنگداره خگود  بگر  درمگاني بگازي  و درمگاني نقاشگي  اثربخشي قایسۀم ( 9919) ف  زاده  بدالعلي
 بگاليني   شناسگي روا  ارشگد  كارشناسگي  نامگۀ پایگا    مشهد شهر یادگيري اخت   داراي پسر آموزا دانش

  مشهد  فردوسي دانشراه
 دانشگكدۀ  مجلگۀ  آ   پرسگتاري  اقگداما   و اضگررابي  اخگت ال   بگر  مروري ( 9919) م  براتي  و م    زیزي 

  21 گ 24 ( 9)1  ایرا  اس مي جمهوري ارتش پيراپزشكي
 شگناختي   درمگا   اثربخشگي  ( 9914) ق  بقرآبگادي    بداللهي و پ   درآمدي  شریفي م   ميركوهي  قدرتي

 افگراد  شناسگي  روا  كودكگا    ايمقابلگ   نافرمگاني  اخگت    هگاي نشان  بر والدین آموزش بر مبتني رفتاري
   959گ994 ( 54)2  استثنایي

 مبتنگي  درماني بازي آموزش اثربخشي بررسي ( 9916)    محمودآبادي  زار ي و م   نصيریا   ف   موقوم 
 ذهنگي  معلوليگت  داراي كگودك  با مادرا  افسردگي و اضررا  استر   ميزا  بر كودك والد روابط بر



 955...       پرخاشگري، بر كودك ـ والد درمانی بازي اثربخشی

 

  917گ919  57  مازندرا  پزشكي  لوم دانشراه مجلۀ خفيف  ذهني خفيف

 در زنگدگي  بركيفيگت  مندانگ  جرئگت  رفتگار  آموزش تثثير ( 9914) م  جاوید  مؤمني و ز   نویندگاني  نادري
  96گ949 ( 5)94  آموزشي نوین رویكردهاي دختر  آموزا  دانش اجتما ي اضررا  و مدرس 
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