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Abstract 

Background & Objectives: Aggression is a major problem in the education of children and it has become very difficult to control. Additionally, 

aggressive students present high anxiety levels. Anxiety in these students creates unhappiness and could cause concerns. Furthermore, the lack 

of emotional adjustment threatens aggressive students’ self-esteem. Cognitive emotion regulation could affect emotional-driven processes, 
cognitive processing procedures, as well as emotional and cognitive development. Playing is essential in therapy. The emotional relationship 

between parent and child is critical in the play process. Besides, with play, parents could even provide therapeutic advantages for their children. 

The present research aimed to explore the effects of the application of play based on child-parent interaction on anger and anxiety in aggressive 
students.  

Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and a control group design. The study sample consisted of 32 aggressive 

students (n=16 per experimental & control groups). They aged from 9 to 13 years and were students of third to seventh grade in the elementary 
schools of Tehran City, Iran, in the academic year of 2018-2019. The study participants were requested to complete the Children's Inventory of 

Anger (ChIA) (Nelson & Finch, 2000), the Spence Children's Anxiety Scale (SCAS) (1998), and the Cognitive Emotion Regulation 

Questionnaire (CERQ; Garnefski et al., 2001). Parent-Child interaction-based game ssessions were provided based on the Ccorresponding 
Practical Guide (Bratton & Landreth, 2005). In total, 12 sessions of 90 minutes were held for the experimental group. The obtained data were 

analyzed by SPSS using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and one-way analysis of covariance (ANCOVA). The significance 

level was set at 0.05. 
Results: The present research results suggested that employing parent-child interaction-based play reduced anger (p<0.001), anxiety (p<0.001), 

negative cognitive emotion regulation (p<0.001), and increased positive cognitive emotion regulation (p<0.001) in the investigated aggressive 

students in the experimental group, compared to the controls. 
Conclusion: Parent-child interaction-based play approach is an effective method to increase positive cognitive emotion regulation and to 

decrease negative cognitive emotion regulation among aggressive students. Therefore, it is suggested that the parents of aggressive students and 

counseling centers pay particular attention to the effectiveness of the cognitive-behavioral play approach. 

 Keywords: Anxiety, Parent-Child interaction play, Cognitive emotion regulation, Anger. 
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  .۶11(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ دمردا برخط انتشار   

کودک بر خشم، اضطراب و تنظیم شناختی هیجان -بر تعامل والداثربخشی کاربرد بازی مبتنی
 آموزان پرخاشگردر دانش
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

از برانگیختگی را اضطراب و هیجان ناشی و توان احساس خشماساسی در تربیت کودکان ایجاده کرده است و می یدر عصر حاضر مشکل پرخاشگری معضل زمینه و هدف:
لذا هدف  ؛کودک بهبود بخشید. بازی ابزاری مناسب برای درمانگران کودک جهت مداخله در مشکالت رفتاری مثل پرخاشگری کودکان است-تعامل والد بازی بر پایٔه واسطٔهبه

 د. آموزان پرخاشگر بواضطراب و تنظیم شناختی هیجان در دانش و کودک بر خشم-بر تعامل والداز پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کاربرد بازی مبتنی
های سوم تا کالس در سال 1۳تا۹سنی  دامنٔهبا آموز پرخاشگر دانش ۳۲پژوهش  آزمون با گروه گواه بود. نمونٔهپس-آزمونطرح پیش با آزمایشینیمهروش پژوهش  بررسی:روش

قرار  گروه گواهدر  نفر 1۶گروه آزمایش و در نفر  1۶از این تعداد  .مند انتخاب شدندصورت هدفکه بهبودند  1۳۹۷-۹۸هفتم مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی
( ۲۰۰1همکاران، تنظیم شناختی هیجانی )گارنفسکی و  ( و پرسشنامٔه1۹۹۸) اضطراب اسپنس پرسشنامٔه و (۲۰۰۰، چنفینلسون و خشم ) . ابزار پژوهش شامل پرسشنامٔهگرفتند

ای دقیقه۹۰ جلسٔه دوازدهدر گروه آزمایش طی  (۲۰۰۵ ،لندرث)براتون و کودک -بر تعامل والداساس راهنمای عملی بازی مبتنیکودک بر-بر تعامل والدبود. جلسات بازی مبتنی
 .تکار رفبهمتغیره اریانس تکوو روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل کو ۰٫۰۵با سطح معناداری  ۲۲ نسخٔه SPSSافزار نرم ،هااجرا شد. برای تحلیل داده

(، تنظیم شناختی هیجانی p<۰٫۰۰1(، اضطراب )p<۰٫۰۰1)کودک باعث کاهش خشم -بر تعامل والدها نشان داد، کاربرد روش بازی مبتنینتایج حاصل از تحلیل داده ها:یافته
 . ه استبا گروه گواه شدآزمایش درمقایسه  آموزان پرخاشگر گروهدانش (p<۰٫۰۰1( و افزایش تنظیم شناختی هیجانی مثبت )p<۰٫۰۰1منفی )
اضطراب و تنظیم  و کاهش خشم نیز ثر در افزایش تنظیم شناختی هیجانی مثبت وؤکودک روشی م-بر تعامل والدهای این پژوهش رویکرد بازی مبتنیبراساس یافته گیری:نتیجه

 .استآموزان پرخاشگر شناختی هیجانی منفی در دانش

 کودک، تنظیم شناختی هیجان، خشم.-ر تعامل والدباضطراب، بازی مبتنی :هاهکلیدواژ
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۲ 

 مقدمه ۱
 اساسی در تربیت کودکان ایجاد یمعضل 1امروزه مشکل پرخاشگری

کرده و راه کنترل آن بسیار دشوار شده است. پرخاشگری احساس 
واکنش  واسطٔهبه از برانگیختگی است که غالباًهیجان ناشی و درونی

شود. کودکان در دنیای افراد به رفتارهای نامناسب دیگران ایجاد می
ار رفتار پرخاشگرانه امروزی به موازات پیشرفت تکنولوژی دچ پیشرفتٔه

 رفتار و درونی اند. الگوپذیری نامناسب، ناکامی، اضطراب، تضادشده
آمیز همساالن در افزایش پرخاشگری کودکان نقش اساسی خشونت

گذار ثیرأجسم ت-بر کاهش سالمت روان ۲(. باید گفت خشم1دارد )
و اگر کنترل نشود  بودهصورت بیرونی و درونی ه. هیجان خشم باست

شود و ریزی خشم باعث تخریب کودکان میبسیار مضر است. برون
دنبال دارد. روانی را برای کودکان به-ریزی آن صدمات جسمانیدرون

که در کودکان ابراز خشم افزایش یافته است  دهدمیمطالعات نشان 
 تواندمی و گیرداست که در درون انسان شکل می یهیجان ،(. خشم۲)

. کودکان هیجان خشم را تجربه شود بوده، یمنجربه پرخاشگری که کنش
آمیز خشونت و صورت رفتارهای پرخاشگرانههکنند و خشم خود را بمی

پرخاشگر آموزان دانشدر (. ۳دهند )نشان می نشدنیشکل کنترلو به
ب توانند نمی مضطربآموزان دانشوجود دارد.  شدیدی  ۳اضطرا

از  پرخاشگرانه رفتارهاییآموزان دانشباشند. این  آرامیآموزان دانش
احساس ناراحتی آموزان دانشدهند. اضطراب در این خود بروز می

تشویش سبب  و . این دلهرهآوردوجود میبهد و دلهره کنایجاد می
خارجی رفتار پرخاشگرانه -شود آنان در پاسخ به تحریکات داخلیمی

آموزان پرخاشگر، اضطراب زندگی انش(. در میان د۴بروز دهند )
باعث ناکامی و ایجاد رفتارهای  سازد ومیاجتماعی را مختل -فردی

آموزان شدت اضطراب افزایش . اگر در این دانششودپرخاشگرانه می
کند و سبب تشویش در ، میزان رفتار پرخاشگرانه رشد پیدا مییابد

آموزان گفت در دانش (. ازطرفی باید۳د )شوآموزان پرخاشگر میدانش
نفس آنان را عزت و سالمت عاطفی، نظمی هیجانیپرخاشگر، بی

یتهدید می یندهای اتواند فرمی  4کند. تنظیم شناختی هیجان
شناختی را  و یندهای پردازش شناختی، رشد عاطفیامحور، فرهیجان
شکل منفی باشد . اگر تنظیم شناختی هیجانی بهقرار دهدثیر أتتحت
شوند و نیز می فکری نشخوار و آموزان مداوم گرفتار سرکوبگریدانش

 ، پذیرششدیدپرخاشگری  دارایدهند. در افراد رفتار نامناسبی بروز می
درواقع تنظیم  ؛است ضعیفیریزی در سطح برنامه و ارزیابی مثبت و

رفتارهای بروز دارند که منجربه  کمیشناختی هیجانی مثبت 
باشد،  ضعیفتنظیم شناختی هیجانی  اگر .(۵شود )پرخاشگرانه می
کارآمدی شخص کاهش  و نفسگیری عزتشکل و ادراک حمایت

تواند با این روند می .شودنفس کودک مخدوش میو عزت یابدمی
 (.۶افزایش هیجان مثبت و اجتناب از هیجان منفی بهبود یابد )

شگرانه همچنین اگر هیجان منفی تنظیم نشود، بروز خشم و رفتار پرخا
یابد. در تحقیقی میچل و همکاران نشان دادند که تنظیم افزایش می

قیمی دارد و بروز تمس منفی هیجانی با بروز پرخاشگری رابطٔه
(. ۷) استمعکوسی  رابطٔهدارای پرخاشگری با تنظیم مثبت هیجانی 

                                                      
1. Aggressive  
2. Anger  

 توان اظهار داشت بازی عنصری مهم در درمانگری است. رابطٔهمی
محسوب ثیرگذار أکودک در فرایند بازی امری ت-عاطفی میان والد

توانند در حد درمانگر شاید هم بیشتر و با بازی، والدین می شودمی
توانند والدین می ندلندرث معتقدبراتون و ثر باشند. ؤبرای فرزندانشان م
عنوان درمانگر برای کودکان خود باشند و با آموزش جانشین خوبی به

پذیرشی مطلوب در ارتباط با رفتار کودک  در قالب بازی به درک و
در دوران دبستان  (. ازطرفی تجارب کودکان خصوصا۸ً) دست یابند

کودک -(. اقدامات بازی والد۹شود )ها خالصه میدر بازی آن
کودک بر بهبود -والد بر رابطٔهثر است. تمرکز بازی مبتنیؤرویکردی م

او برای  های بالقؤهییتوانا و خود درونی کودک و کودک-والد رابطٔه
 کودک براساس دو نظریٔه-(. بازی تعامل والد1۰بلوغ اشاره دارد )

ریزی شده است. رویکرد تعاملی یادگیری اجتماعی پایه و بستگیدل
بر رویکرد این رویکرد مبتنی .بر نظریه استفرایندی با ساختار مبتنی

مهارت و  رانهرفتار سازگا ،توان با این رویکردکه می بودهلندرث 
(. باتوجه به آنچه بیان شد، 11آموز آموخت )اجتماعی را به دانش

پرخاشگری در کودکان رواج روزافزونی داشته است و والدین و 
 پرخاشگری که مشکالت متعددی را در زمینٔهاین مدارس برای کنترل 

آموزان د. در دانشهستنآموزش مناسب  مندهمراه دارد، نیازبه سازگاری
تنظیم نامناسب  و کنترل مناسب خشم، اضطراب نبوددلیل اشگر بهپرخ

دهد که موجب ناسازگاری رفتارهای پرخاشگرانه رخ می و هیجان
تواند کودک چگونه می-شود. باید بررسی شود که کاربرد بازی والدمی

تنظیم شناختی هیجان کودکان پرخاشگر  و اضطراب و زیربنای خشم
بنابراین هدف این تحقیق بررسی اثربخشی بازی  ؛را بهبود بخشد

تنظیم شناختی  ،کودک بر کاهش خشم، اضطراب-بر تعامل والدمبتنی
آموزان هیجانی منفی و افزایش تنظیم شناختی هیجانی مثبت در دانش

 پرخاشگر بود.

 بررسیروش 2

-آزمونطرح پیشبا آزمایشی در این پژوهش از روش تحقیق نیمه
آماری در پژوهش حاضر  شد. جامعٔه وه گواه استفادهآزمون با گرپس

در سال  1۳تا۹سنی  دامنٔهبا پسر پرخاشگر  و آموزان دختردانش تمامی
شهر تهران  پنج و شش های سوم تا هفتم مدارس ابتدایی منطقٔهکالس

نفر  ۳۲این پژوهش شامل  . نمونٔهندبود 1۳۹۷-۹۸در سال تحصیلی 
مورگان و کرجسی و که براساس جدول  بودآموزان پرخاشگر از دانش

مند و ازطریق غربالگری انتخاب شدند گیری هدفصورت نمونههب
 گردید و(. برای تعیین نمونه مالک ورود به روند پژوهش تعیین 1۲)

های سوم تا هفتم( در نظر گرفته شد. سال )کالس 1۳تا۹سنی  دامنٔه
آشکار -ایپرخاشگری رابطه مالک تشخیص پرخاشگری، پرسشنامٔه

  ابتداییو از بین دو مدرسٔه پنج و شش (. از دو منطقٔه1۳) شهیم بود
پس  ،خاتم پسرانٔهابتدایی  مدرسٔهیکالهدی و دارالعلم و بنت دخترانٔه

پرخاشگری  از اعالم فراخوان شرکت در آزمون تشخیصی پرسشنامٔه
کت کردند. از این آموز در فراخوان شردانش ۳۵1آشکار، -ایرابطه

و بیشتر( را  ۴۸ برش )نمرٔه تر از نقطٔهیشآموز نمرات بدانش ۶۳تعداد 
 آموز مالک وروددانش ۳۵و از این تعداد  دست آوردندبهاز پرسشنامه 

3. Anxiety 
4. Cognitive regulation of emotion 
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۳ 

صورت هآموز مبتال به پرخاشگری بدانش ۳۵ به روند تحقیق داشتند. را
همان جلسات ابتدایی ها در مند انتخاب شدند. سه نفر از آزمودنیهدف

 ۳۲حضور در جلسات امتناع کردند و روند جلسات مداخله با  از ادامٔه
نفر در گروه  1۶نفر در گروه گواه و  1۶از این تعداد  .آزمودنی دنبال شد

ها . قبل از شروع مداخله پرسشنامهقرار گرفتندطور تصادفی هآزمایش ب
بازی  پس مداخلٔهتوسط هر دو گروه آزمایش و گواه تکمیل شد. س

بر کودک براساس راهنمای عملی بازی مبتنی-بر تعامل والدمبتنی
 جلسٔه دوازدهلندرث در گروه آزمایش طی  براتون و کودک-تعامل والد

(. پس از ۸) پذیرفت انجامدو جلسه  ایهفتهصورت بهای دقیقه۹۰
های پژوهش توسط هر دو گروه آزمایش پرسشنامه اتمام مداخله مجدداً
الزم به ذکر است در ابتدای پژوهش از والدین  و گواه تکمیل شد.

والدین از موضوع و و  کتبی دریافت شد نامٔهکنندگان رضایتشرکت
ها اطمینان داده شد که به آنهمچنین  ؛مطلع شدند تحقیق یروش اجرا

مشارکت در و  شودمیفظت شان محااز اطالعات خصوصی و شخصی
ابزار پژوهش  .داردکنندگان نگونه بار مالی برای شرکتتحقیق هیچ

ن شامل پرسشنامٔه ساضطراب  پرسشنامٔه و  1خشم کودکا  و  ۲اسپن

 بود. ۳تنظیم شناختی هیجانی پرسشنامٔه
خشم کودکان ابزار  خشم کودکان نلسون: پرسشنامٔه پرسشنامٔه-

 ساخته شد ۲۰۰۰چ در سال نخودگزارشی است که توسط نلسون و فی
عبارت و چهار زیرمقیاس ناکامی،  ۳۹(. این پرسشنامه شامل 1۴)

قدرت است  پرخاشگری بدنی، روابط با همساالن و روابط با مراجعٔه
 ، واقعاً ۲دهد=، مرا آزار می1کنم=توجه نمی که در قالب چهار گزینٔه

شود. حداقل گذاری مینمره ۴شوم=و عصبانی می ۳شوم=ناراحت می
(. روایی و پایایی پرسشنامه 1۵است ) 1۵۶و حداکثر نمره  ۳۹نمره 

این پرسشنامه در مطالعات داخل و خارج کشور به تأیید رسیده است. 
نفر از  1۶۰۴توسط نلسون و همکاران بر  در خارج از کشور

و ثبات  ۰٫۷۵تا۰٫۶۵ایج ضریب بازآزمایی آموزان اجرا شد و نتدانش
همچنین  .بود ۰٫۹۳زیرمقیاس  چهارو روایی  ۰٫۸۶تا۰٫۸۵درونی 

(. در ایران نیز روایی 1۴)گزارش شد  ۰٫۹۳روایی چهار زیرمقیاس 
پرخاشگری  پرسشنامه توسط مسلمان ازطریق همبستگی با پرسشنامٔه

رد رسشنامه داپ مطلوبکه نشان از روایی  دست آمدبه ۰٫۴۴برابر 
(1۶.) 

 (۸)لندرث براتون و کودک -والد بر رابطٔهبازی مبتنی .1جدول 
 زمان هدف مداخله برنامٔه جلسات

 دقیقه ۹۰ شناسایی احساسات ابراز احساس ازطریق عکس، پانتومیم. اول

 دوم
 آرامی عضالنی به مادر و شناسایی احساسات )عکس،آموزش تن

 .پانتومیم(
 دقیقه ۹۰ سازی محیط بازی کودکآرام

 دقیقه ۹۰ بازنگری احساس و برانگیختگی .احساسی کلمٔه بازی قصٔه سوم

 دقیقه ۹۰ بروز خالقیت .مرا حدس بزن قصٔه بازی کلمٔه چهارم

 پنجم
دادن، بازخورد به مادر )کشف احساسات کودک راجع به تمرین نقاشی

 .مسائل مختلف(

سازی مادر از و آگاهشناسایی 
 احساسات کودک

 دقیقه ۹۰

 دقیقه ۹۰ کنترل هیجان .بازی حباب هیجان با مادر ششم

 دقیقه ۹۰ بروز هیجان و کنترل خشم تصویرسازی دشت سبز. هفتم

 دقیقه ۹۰ کنترل اضطراب .حیوانات و های دستی خانوادهمحور با عروسکبازی کودک هشتم

 نهم

پزشکی با کمک مادران و رهاسازی خشم، آموزش بازی کودک با وسایل 
ها، افزایش پذیربودن یا نبودن آنهای کنارآمدن یا حل دغدغه، کنترلراه

 .مهارت مادر در کنترل پرخاشگری

سازی سطح کنترل خشم و متعادل
 اضطراب

 دقیقه ۹۰

 دهم

های های کنارآمدن رهاسازی خشم، آموزش راهرهاسازی خشم، آموزش راه
ها، افزایش مهارت پذیربودن یا نبودن آنها، کنترلکنارآمدن، حل دغدغه

 .مادر در کنترل پرخاشگری

مدیریت خشم کودک و کنترل 
 هااسترس

 دقیقه ۹۰

 یازدهم

های کودک هیجانی، آشکارسازی دغدغه دادن بازخورد به مادر در تخلیٔه
زوها، در رابطه با خشم، افزایش هیجان مثبت، صحبت راجع به آر

ارتباطات  ارتقای آگاهی دربارٔهمادر، -داشتنی کودکهای دوستفانتزی
 .هابازی با بچه

 دقیقه ۹۰ تنظیم هیجانی کودک

 دقیقه ۹۰ جلسات بندیجمع پیشنهادهای نهایی به مادران. مرور جلسات، نظرخواهی، ارائٔه دوازدهم

توسط  1۹۹۸: این پرسشنامه در سال اسپنس اضطراب پرسشنامٔه-
بندی ساله براساس طبقه1۵تا۸اسپنس برای ارزیابی اضطراب کودکان 

                                                      
1. Children’s Inventory of Anger 
2. Spence Children’s Anxiety Scale 

در استرالیا طراحی شد. پرسشنامه  DSM-IVآماری  تشخیصی و
ماده( است.  ۳۸ماده( و والد ) ۴۵کودک ) اسپنس دارای دو نسخٔه

3. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
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۴ 

گاهی  ،(۰) ای لیکرتی هرگزدرجهچهارگذاری براساس مقیاس نمره
مقیاس  شش ( تنظیم شده است و۳همیشه ) و (۲اغلب ) (،1اوقات )

-عملی، پنیک-وسواس فکری ،اضطراب جدایی، اضطراب اجتماعی
سنجد بازارهراسی، اضطراب فراگیر و ترس از صدمات جسمانی را می

 ۰٫۹۲(. اسپنس پایایی مقیاس را برای اضطراب عمومی برابر با 1۷)
(. روایی این 1۷گزارش کرد ) ۰٫۸۲تا۰٫۶۰ها مقیاسو برای خرده

 ۰٫۴۴پرسشنامه در تحقیق ضرغامی و همکاران ازطریق همبستگی 
 ۰٫۸۴دست آمد. همچنین پایایی پرسشنامه ازطریق آلفای کرونباخ هب

 (. 1۸گزارش شد )

تنظیم شناختی هیجان: مقیــاس تنظیــم شــناختی هیجــان  پرسشنامٔه-
در کشــور هلنــد تهیــه  ۲۰۰1 در سال انهمکار و توســط گارنفســکی

منظور این پرسشنامه به دارد.شــد و دو نســخٔه انگلیســی و هلنــدی 
و از  داردماده  ۳۶ (.1۹کودکان تدوین شده است ) استفاده در جامعٔه

تنظیم شناختی هیجانی  و مقیاس تنظیم شناختی هیجانی مثبتخرده دو
هرگز( تا  )تقریباً یکنمرات مقیاس از  منفی تشکیل شده است. دامنٔه

 1۶. مقیاس تنظیم شناختی هیجانی منفی استهمیشه(  )تقریباً پنج
(. 1۹) گیردرا در بر میماده  ۲۰تنظیم شناختی هیجانی مثبت  و ماده

همکاران  وســنجی آزمــون، گارنفســکی در بررســی مشــخصات روان
ترتیـب برابـر یـب آلفـای کرونبـاخ بـهپایایـی آزمـون را بـا اسـتفاده از ضر

دسـت آوردنـد و روایـی آن بـهدرصد ۹۳و درصد ۸۷درصد و ۹1
(. مشهدی و همکاران 1۹بــاتوجــه بــه تحلیــل عاملــی معتبــر اســت )

روایی را ازطریق ضرایب همبستگی با فرم بزرگساالن برای 
. ندارش کردگز ۰٫۴۹و برای کل  ۰٫۵۷و  ۰٫۴۲ها از زیرمقیاس

همچنین پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ برای 
دست هب ۰٫۸۶و برای کل پرسشنامه  ۰٫۹۲و  ۰٫۷۶ها مقیاسخرده
  (.۲۰) ندآورد

که تمرکز  بودهاین مداخله روشی  کودک:-بر تعامل والدبازی مبتنی
اهداف برای والدین  عمدٔه .کودک است-بازی آن بر بهبود تعامل والد

بینانه درک و پذیرش جهان عاطفی کودک، کسب نگرشی واقع شامل
خود در ارتباط با  ازش، آگاهی والدین نخود و کودک، افزایش بی دربارٔه

محور، چگونگی ایجاد جو های بازی کودکیادگیری کودک،
کمک  غیرقضاوتی، پذیرنده و همراه درک متقابل برای کودک و نهایتاً

بردن از ایفای نقش والدینی است. چارچوب والدین جهت لذتبه 
تحلیلگری لندرث ازجمله روان نظریٔه نظری این بازی بر پایٔه

 های فرزندپروری استروش رویکردهای تعاملی و نیز زیرمجموعٔه
 1کودک در جدول -بر تعامل والد(. شرح جلسات بازی مبتنی۸)

 د.شومشاهده می
با  ۲۲ نسخٔه SPSS یافزار کامپیوترنرم ،هادهوتحلیل داجهت تجزیه

های آمار از شاخص کار رفت. همچنینبه ۰٫۰۵سطح معناداری 
ف، آزمون واسمیرنلموگروفوتوصیفی میانگین، انحراف معیار، آزمون ک

تحلیل  ،های رگرسیون، آزمون لوینفرض همگنی شیببررسی پیش
 متغیره استفاده شد.و تحلیل کوواریانس تکه کوواریانس چندمتغیر

 هایافته ۳
 درصد از نمونٔه۵۰آموزان دختر و پسر هرکدام در پژوهش حاضر دانش

آموز دختر و پسر و دانش 1۶گروه آزمایش  تحقیق را تشکیل دادند. در

 پسر شرکت داشتند.و آموز دختر دانش 1۶در گروه گواه نیز 
های خشم، شود میانگین متغیرمالحظه می ۲گونه که در جدول همان

تنظیم شناختی هیجانی مثبت و تنظیم شناختی هیجانی منفی  ،اضطراب
آزمون در گروه آزمایش کاهش پیش درمقایسه باآزمون در پس

دیده  چشمگیریکه در گروه گواه تغییر درحالی رد؛دا درخورتوجهی
اریانس وآزمون آنالیز کو ،هاداری این تفاوتابرای بررسی معن. شودنمی

 . شدهای آن بررسی فرضپیش از انجام این آزمون ابتدا پیش رفت.کار به
آزمون و در هر دو گروه بودن توزیع نمرات در پیشفرض نرمالپیش

 (.<۰٫۰۵p) ف کنترل و تأیید گردیدواسمیرنلموگروفوتوسط آزمون ک
های رگرسیون مشخص شد، فرض همگنی شیبدر آزمون بررسی پیش

تنظیم شناختی هیجانی  ،های خشم، اضطرابمقدار تعامل برای متغیر
بود تحقیق معنادار ن در این تنظیم شناختی هیجانی منفیو  مثبت

(۰٫۰۵p> )استهمگنی رگرسیون برقرار  و مفروضٔه. 
تنظیم شناختی  ،بررسی آزمون لوین در متغیرهای خشم، اضطراب

 (؛<۰٫۰۵pبود )تنظیم شناختی هیجانی منفی معنادار ن و هیجانی مثبت
بنابراین واریانس گروه آزمایش و گروه گواه در متغیرهای خشم، 
اضطراب، تنظیم شناختی هیجانی مثبت و تنظیم شناختی هیجانی منفی 

 ها رد شد.درنتیجه فرض ناهمگنی واریانس نبود؛معنادار 
آزمون خشم، بر میانگین نمرات پس هاریانس چندمتغیرونتایج تحلیل کو

هیجانی مثبت و تنظیم شناختی هیجانی منفی اضطراب، تنظیم شناختی 
آزمون بیانگر آن بود که بین های آزمایش و گواه با کنترل پیشگروه
آزمایش و گواه از لحاظ متغیرهای خشم،  گروهآموزان پرخاشگر دانش

داری وجود ااضطراب، تنظیم شناختی هیجانی مثبت و منفی تفاوت معن
بود. به  ۰٫۹۴أثیر برابر با (. میزان تF، ۰٫۰۰1>p=۹۳٫۰1)رد دا

آزمون خشم، های فردی در نمرات پسدرصد تفاوت۹۴عبارت دیگر، 
آموزان پرخاشگر دانشاضطراب، تنظیم شناختی هیجانی مثبت و منفی 

ه بودکودک -بر تعامل والدکاربرد روش بازی مبتنیثیر أمربوط به ت
نمرات  مقایسٔهبرای متغیره تکاریانس وهمچنین از تحلیل کو. است
آزمون خشم، اضطراب، تنظیم شناخت هیجانی مثبت و تنظیم پس

های آزمایش و گواه استفاده شد که شناخت هیجانی منفی بین گروه
 .آورده شده است ۲نتایج آن در جدول 

آزمون بین مشخص است، با کنترل پیش۲گونه که در جدول همان
از لحاظ خشم تفاوت  گواهگروه آزمایش و گروه آموزان پرخاشگر دانش

کاربرد روش بازی (. به عبارت دیگر، p<۰٫۰۰1)رد داری وجود داامعن
آموزان دانشباتوجه به میانگین خشم کودک -بر تعامل والدمبتنی

، موجب کاهش گواهمیانگین گروه  درمقایسه باگروه آزمایش پرخاشگر 
میزان تأثیر . ه استگروه آزمایش شدآموزان پرخاشگر دانشمیزان خشم 

های درصد تفاوت۹۰٫۲به عبارت دیگر  دست آمد؛به ۰٫۹۰۲برابر با 
ثیر أمربوط به تآموزان پرخاشگر دانشآزمون خشم فردی در نمرات پس

 . استکودک -بر تعامل والدکاربرد روش بازی مبتنی
گروه آزمایش آموزان پرخاشگر دانشآزمون بین همچنین، با کنترل پیش

 مشاهده شدداری ااز لحاظ اضطراب تفاوت معن گواهو گروه 
(۰٫۰۰1>p ،به عبارت دیگر .)بر تعامل والدکاربرد روش بازی مبتنی-

گروه آموزان پرخاشگر دانشباتوجه به میانگین اضطراب کودک 
کاهش میزان اضطراب  سبب، گواهمیانگین گروه  درمقایسه باآزمایش 
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۵ 

. میزان تأثیر برابر با ه استگروه آزمایش شدآموزان پرخاشگر دانش
های فردی در درصد تفاوت۸۴٫۴به عبارت دیگر  دست آمد؛به ۰٫۸۴۴

ثیر أمربوط به تآموزان پرخاشگر دانشآزمون اضطراب نمرات پس
 . استکودک -بر تعامل والدکاربرد روش بازی مبتنی

آزمون پیش اب، تنظیم شناختی هیجانی مثبت و تنظیم شناختی هیجانی منفی در مرحلٔههای خشم، اضطرهای توصیفی متغیرشاخص .۲ جدول
 اریانسوهمراه نتایج آنالیز کومایش و گواه بهزتفکیک دو گروه آآزمون بهو پس

 گروه متغیر
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 pمقدار Fمقدار
مجذور 

 اتا
توان 
 آزمون

 خشم
 ۶٫۴1۳ ۴۶٫1۸۳ ۹٫۲۴۷ 1۴۴٫۳1۴ آزمایش

۲۳۸٫۵۰۳ ۰٫۰۰1> ۰٫۹۰۲ 1 
 1۴٫۷۶۴ 1۲۷٫۸۸۷ 1۲٫۴۲۶ 1۲۵٫۴۳۸ گواه

 اضطراب
 1۵٫۰۲۰ ۴1٫۵۶۳ 1۰٫۸11 1۲۰٫۸1۵ آزمایش

1۴۳٫۹۸1 ۰٫۰۰1> ۰٫۸۴۴ 1 
 1۳٫1۶1 11۶٫۹۴۲ ۹٫۴۳1 11۵٫۴۴۰ گواه

تنظیم شناختی 
 هیجانی مثبت

 ۶٫۸۰1 ۷۴٫۸1۵ ۷٫1۰1 ۳۳٫۶۸1 آزمایش
1۳۸٫۲۴۴ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۳۵ 1 

 ۶٫۵۵۴ ۳۵٫۵۰۶ ۷٫۳۷۲ ۳۶٫۹۳۳ گواه
تنظیم شناختی 
 هیجانی منفی

 ۷٫۵۷۸ ۲۹٫۵۶1 ۷٫۵۶۶ ۶۲٫۶۸۰ آزمایش
۵۳٫۲۰1 ۰٫۰۰1> ۰٫۶۷۵ 1 

 ۷٫۳۵۴ ۵۸٫۵۰۷ ۷٫۲۹۰ ۶1٫۳1۴ گواه

گروه آموزان پرخاشگر دانشآزمون بین کنترل پیشبراین، با عالوه
از لحاظ تنظیم شناختی هیجانی مثبت تفاوت  گواهآزمایش و گروه 

کاربرد روش (. به عبارت دیگر، p<۰٫۰۰1)وجود داشت داری امعن
باتوجه به میانگین تنظیم شناختی کودک -بر تعامل والدبازی مبتنی

 درمقایسه باه آزمایش گروآموزان پرخاشگر دانشهیجانی مثبت 
، موجب افزایش میزان تنظیم شناختی هیجانی مثبت گواهمیانگین گروه 

. میزان تأثیر برابر با ه استگروه آزمایش شدآموزان پرخاشگر دانش
های فردی در نمرات درصد تفاوت۸۳٫۵به عبارت دیگر  ؛بود ۰٫۸۳۵

مربوط  آموزان پرخاشگردانشآزمون تنظیم شناختی هیجانی مثبت پس
 . استکودک -بر تعامل والدکاربرد روش بازی مبتنیثیر أبه ت

گروه آزمایش آموزان پرخاشگر دانشآزمون بین درنهایت، با کنترل پیش
داری ااز لحاظ تنظیم شناختی هیجانی منفی تفاوت معن گواهو گروه 

بر کاربرد روش بازی مبتنی(. به عبارت دیگر، p<۰٫۰۰1)دیده شد 
باتوجه به میانگین تنظیم شناختی هیجانی منفی کودک -تعامل والد

، گواهمیانگین گروه  درمقایسه باگروه آزمایش آموزان پرخاشگر دانش
آموزان دانشموجب کاهش میزان تنظیم شناختی هیجانی مثبت 

به عبارت  ؛بود ۰٫۶۷۵. میزان تأثیر برابر با گروه آزمایش شدپرخاشگر 
آزمون تنظیم های فردی در نمرات پسدرصد تفاوت۶۷٫۵ دیگر

کاربرد ثیر أمربوط به تآموزان پرخاشگر دانششناختی هیجانی منفی 
 . استکودک -بر تعامل والدروش بازی مبتنی

 بحث  4
بر تعامل هدف این تحقیق بررسی اثربخشی کاربرد روش بازی مبتنی

اضطراب و تنظیم شناختی هیجانی در  و کودک بر خشم-والد
کاربرد روش حاضر تعیین شد،  پژوهشدر آموزان پرخاشگر بود. دانش

باتوجه به میانگین خشم، اضطراب، کودک -بر تعامل والدبازی مبتنی
تنظیم شناختی هیجانی منفی و تنظیم شناختی هیجانی مثبت 

ن گروه گواه، میانگیدرمقایسه با گروه آزمایش آموزان پرخاشگر دانش
موجب کاهش میزان خشم، اضطراب، تنظیم شناختی هیجانی منفی و 

گروه  در آموزان پرخاشگردانشافزایش تنظیم شناختی هیجانی مثبت 
پاردون و مار که نتیجه  مطالعات آمده بادستهب نتیجٔه. آزمایش شد

آموزان پرخاشگر کودک بر کاهش پرخاشگری دانش-گرفتند بازی والد
-که نشان دادند بازی والد باگیرلی و پارکر و (1۰) ثیر معناداری داردأت

روزنبرگ و همکاران که  و( 11ثر است )ؤکودک بر کاهش اضطراب م
کودک بر میزان راهبرد تنظیم شناختی هیجانی -بازی والد دریافتند

ثیر دارد و این بازی سبب افزایش تنظیم شناختی مثبت أمثبت و منفی ت
(، ۲1)شده شناختی منفی هیجانی کودکان  کاهش تنظیمهیجانی و 

 آموزانباید گفت، خشم در دانش یافته. در تبیین این ستهمسو
الت ازقبیل مشکل در عضمشکل حادی است که ترکیبی از م ،پرخاشگر

د. کاربرد دارکنترل  بهو نیاز  بودهمشکالت رفتاری  و حفظ کنترل خشم
یادگیری  و بستگیدل ظریٔهندو کودک براساس -روش تعامل والد

ریزی شده و با ترکیب دو رویکرد و باتوجه به حضور والد اجتماعی پایه
مشکل در  کم ونفس است عزت هدر فرایند بازی سبب شد

آموزان که از عملکرد رفتاری ضعیف در این دانش و برقرارکردنارتباط
-الدتعامل وو سالی ، کاهش یابد. اریکسون هعوامل بروز خشم بود

ند که نکآمیز تلقی میرضایت و ایمن محیطی اساساً موجباتکودک را 
(. 1۵امن برای نیازها است ) و گویی مطمئندر این محیط والد پاسخ

کودک و درگیرکردن -ترتیب این مدل بازی با تکیه بر تعامل والدبدین
تعامل بهینه با والد  و اجتماعی-تحول روانی سببوالد در بازی 

که موجب بروز  را بروز حالت هیجانی خشم همچنین؛ شودمی
کودک -بر تعامل والد(. بازی مبتنی۸) دکنکنترل می شده،پرخاشگری 

ازآنجاکه هدفش افزایش  ؛آموزشی خوب برای والدین است ایبرنامه
، موجب بودهتعامالت مثبت والدین با فرزند خود  و پذیرش و گرمی

 .آموزان پرخاشگر بهبود یابدو دانشبستگی ایمن بین والدین د دلوشمی
کودک -بستگی بهبودیافته در جلسات بازی تعامل والددل و این گرمی

آموزان پرخاشگر کمک کرد و در به احساس امنیت در دانش
(. باتوجه به رویکرد ۸) آموزان پرخاشگر میزان خشم کاهش یافتدانش
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۶ 

کودک -والدبر تعامل بستگی، بازی مبتنییادگیری اجتماعی و دل
 شیؤهبه و توجه و آموزان پرخاشگر با گرمیموجب شد والد با دانش

عنوان ها بهدر ارتباط با آن ؛ همچنینگرانه تعامل داشته باشدپاسخ
های اجتماعی های رفتار اجتماعی عمل کند تا آنان بتوانند نقشسرمشق

لذا  ؛(11دهی برسند )گیرند و درنهایت به خودنظم را از این طریق فرا
کار های سازگاری را هنگام بازی با فرزندنش بهوالد یاد گرفت مهارت

برد و سطح اضطراب فرزندش را با این شکل از بازی کاهش دهد. بازی 
 به اضطراب که باعث حفظ را های والدینکودک، پاسخ-تعامل والد

با ایجاد الگوهای  شده،آموزان نگهداری اختالالت اضطرابی در دانش و
(. باید اشاره کرد در 1۰) تقویت مثبت در قالب بازی بهبود بخشید

آموزان کودک تکنیک بازی حباب هیجان با والد، به دانش-بازی والد
این بازی احساس  .اجازه داد تا تعامالت هیجانی خود را هدایت کنند

شناختی تنظیم کنترل هیجان را در آنان پرورش داد و موجب رشد روان
-کودک ارتباط عاطفی بین فرزند-شد. در بازی والدهیجان مثبت 

-بنابراین در بازی تعامل والد ؛والد کلید اثربخشی این روش است
د، والد به پایگاه امنی وشمی سببکودک -کودک تعامل مناسب والد

 نبودآموزان پرخاشگر تبدیل شود. دنیای بیرونی برای دانش تجربٔه جهت
ثر بر ؤاقتصادی مهم و م و خانوادگی-کنترل متغیرهای اجتماعی

بود. در انتها پیشنهاد  پژوهش هایمتغیرهای تحقیق از محدودیت
ای توجه ویژه ،مراکز مشاوره و آموزان پرخاشگرشود، والدین دانشمی

 داشته باشند؛ همچنینرفتاری -به اثربخشی رویکرد بازی شناختی

دلیل کودک به-بر تعامل والدبازی مبتنیمراکز تخصصی بازی از 
 و اثربخشی در کاهش اضطراب، خشم، تنظیم شناختی هیجانی منفی

 تری نمایند.بهینه افزایش تنظیم شناختی هیجانی مثبت استفادٔه

 گیرینتیجه ۵

کودک با ایجاد و تقویت -های این پژوهش، بازی والدبراساس یافته
اعی مناسب، تغییر کیفیت روابط اجتم بستگی ایمن، بهبود رابطٔهدل

روشی  ،کارکردی در قالب بازی با والد-کودک و رشد هیجانی-والد
ثر در کاهش خشم، اضطراب، تنظیم شناختی هیجانی منفی و بهبود ؤم

بنابراین  است؛آموزان پرخاشگر تنظیم شناختی هیجانی مثبت در دانش
ثری در کاهش مو کودک مداخلٔه-باید اظهار داشت رویکرد بازی والد

 آموزان پرخاشگر است.نشامشکالت شناختی و هیجانی د

 قدردانی  و تشکر 6
آموزان ن و والدین دانشمسئوالهمه  وسیله نویسندگان مقاله ازبدین

شهر تهران که در انجام این پژوهش کمال  ۶و  ۵مدارس مناطق 
 نمایند.تقدیر و تشکر می ،همکاری را داشتند

 انیهبی 7
با کد  شناسیاین مقاله از رساله دکتری تخصصی رشته روان

. استخراج شده است 1۰1۲۰۷۰۷۹۷۲۲۰۲۶
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