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 چکیده
 و دارد اين د  یفزا توج ه  ب ه  ازی  ن ا،یدن جاي همه در که است یمتداول مشکل کودکان، در پرخاشگرانه رفتارو  احساس تنهایی

 ه اي مه ار   آم وز   یاثربخش   نی ی تع حاض ر  پژوهش ضرورتی انکار ناپذیر است. هدف مؤثر، هايحل را  ربار د پژوهش

 رش ت  شهرس تان  ییابتدا مقطع پسر آموزان دانش ییتنها احساس و يپرخاشگر کاهش بر يرفتار-یشناخت رو  به یاجتماع

پ ژوهش ش امل    نی  در ا يجامعه آماربود.    کنترلپس آزمون با گرو -آزمون شیپرو  پژوهش حاضر آزمایشی با طرح . بود

از این بین ب ا اس تداد    بود.  1981-89 یلیپنجم و ششم( شهر رشت، در سال تحص هی)پا ییمقطع ابتدا پسرآموزان دانش یتمام

ند ر گ رو     11دان ش آم وز )   93اي تصادفی و با توجه به شرایط ورود و خ رو  پ ژوهش تع داد    گیري خوشهاز رو  نمونه

 یکودکان دبس تان  يبرا میشه يپرخاشگرو به عنوان پیش آزمون پرسشنامه هاي  شدند ندر گرو  کنترل،( انتخاب 11ش و یآزما

 11. سپس گ رو  آزم ایش ط ی    گردیدتکمیل توسط دانش آموزان  (1891) ویلر و آشر تنهایی احساس و توسط معلم (1991)

قرار گرفتن د درح الی ک ه در     يرفتار-یبه رو  شناخت یاجتماع هايمهار  یآموز  گروهدقیقه اي تحت  03تا  51جلسه 

ه اي ب ه دس ت    مورد گرو  کنترل مداخله اي اجرا نشد؛ سپس پس آزمون براي دو گرو  آزمایش و گرو  کنترل اجرا شد. داد 

هاي پژوهش نشان داد افتهآمد  با استداد  از تحلیل کوواریانس تک متغیري و چند متغیري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ی

مقط ع  پس ر   دان ش آم وزان   و احس اس تنه ایی   يپرخاشگر کاهشبر  يرفتار-یبه رو  شناخت یاجتماع هايآموز  مهار 

(. این نتایج، کاربردهاي بالینی مستقیم و ضمنی مهمی در زمین ه پیش گیري و   >31/3P)اثربخش است.  رشت ستانشهر ییابتدا

 مقطع ابتدایی دارد.پسر دانش آموزان  اییو احساس تنه بهبود پرخاشگري

 

 دانش آموزاناحساس تنهایی، ي، پرخاشگري، رفتار-یبه رو  شناخت یاجتماع هايآموز  مهار  ها:واژهکلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


