
 

 

 ودکانک اجتماعی هایمهارت بر گاتمن هیجانی فرا فلسفه بر مبتنی محور والد مداخله اثربخشی 

 شده برونی رفتاری مشکالت با

 3قمرانی امیر ،2عابدی احمد ،1فر نجاتی سارا

 هان،اصف اهدانشگ روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده خاص، نیازهای با کودکان آموزش و روانشناسی گروه دکتری، دانشجوی .1

 .ایران اصفهان،

 .ایران هان،اصف اصفهان، دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده خاص، نیازهای با کودکان آموزش و روانشناسی گروه دانشیار، .2

 .ایران ،هاناصف اصفهان، دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده خاص، نیازهای با کودکان آموزش و روانشناسی گروه استادیار، .3

 .(مسئول نویسنده)

 22-33، صفحات 1311 ماهبهمن، و دوم پنجاه، شماره پنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 30/05/1311تاریخ پذیرش:                17/04/1311تاریخ وصول: 

 چکیده

با  های اجتماعی کودکانهیجانی گاتمن بر مهارتمحور مبتنی بر فلسفه فرابخشی مداخله والدبررسی اثر باهدفپژوهش حاضر 

ل بود. آزمون با گروه کنترآزمون و پسپیش صورتبهطرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی  شده انجام شد.مشکالت رفتاری برونی

در این پژوهش  ادهمورداستفشده شهر اصفهان بود. نمونه سال با مشکالت رفتاری برونی 7-01جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان 

ای تصادفی انتخاب خوشه ایچندمرحلهگیری روش نمونه صورتبهشده بود که آموز با مشکالت رفتاری برونیدانش 01شامل 

های جلسه در مداخله شرکت کردند. ابزار 6به دو گروه )آزمایش و کنترل( تقسیم شدند. گروه آزمایش طی  کنندگانشرکتشدند. 

 آزمون در دو گروه کنترل ومیانگین پس های اجتماعی ماتسون بود.رست رفتاری کودکان و پرسشنامه مهارتاین پژوهش شامل فه

این مطالعه نقش  باشد.محور میمثبت مداخله والد تأثیراین امر حاکی از  که( >10/1pداری داشت )آزمایش با یکدیگر تفاوت معنی

هیجانی باعث بهبود محور مبتنی بر فلسفه فراخت و نشان داد که مداخله والدهیجانی والدین را روشن ساو اهمیت دیدگاه فرا

 شود.شده میهای اجتماعی کودکان با مشکالت رفتاری برونیمهارت

 شده.هیجانی، کودکان، مشکالت رفتاری برونیمحور، فلسفه فرامداخله والد: کلیدواژه

 
 1311 ماهبهمن، دوم پنجاه و، شماره نجمپی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 82                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

( است که بر پایه 8110) 0بندی آخنباخ و رسکورالهای رفتاری کودکان، تقسیمهای مربوط به اختاللبندیترین تقسیمیکی از مشهور

بیشتر  درونی شدههای اختاللکند. تقسیم می 0و برونی شده 8درونی شدهکلی  دودستهها را به بیش از سی سال پژوهش، اختالل

ای ههای اجتماعی، بازداری، اضطراب و افسردگی است. در مقابل، اختاللگیری از تعاملو شامل مشکالتی همچون کناره درون فردی

 د )آخنباخشوورزی، نقض قواعد و قوانین اجتماعی ظاهر میکنشی، پرخاشگری، تضادفزون صورتبهاست و  برون فردیشده  برونی

های رفتار عمدی و تحت کنترل که پایدار بوده و گرایش به الگو عنوانبهان آموزدانشهای برونی شده (. رفتار8110و رسکورال، 

 طوربهان با مشکالت رفتاری آموزدانش(. 8107، 4شود )زی، جونگ و کومنگری برای دیگران دارد، تعریف میایذایی و اغتشاش

مثل پرخاشگری، مشاجره با دیگران و ناکامی هستند. این  سازیبرونیهای ن سطوح باالتری از رفتارداری، مستعد نشان دادمعنی

های کالسی شرکت کنند، رفتار کالسی مناسبی داشته باشند و ویژه در فعالیت طوربهان اغلب فرصت کمتری دارند که آموزدانش

آموزان با اختالالت رفتاری، بنابراین، دانش ؛(8106، 0توتیز وکامپسشکلی از دوستی با همتایان را نشان دهند )ویدن، ویلز، کو

ا در هکنند و مشکالتی در ایجاد و نگهداری روابط بین فردی دارند. آنپیشرفت تحصیلی پایین و رفتار ناسازگارانه را تجربه می

های روهها نسبت به دیگر گکنند. آنمیخورند و اعمال تنبیهی مثل محرومیت و اخراج را بیشتر تجربه کالس بیشتر شکست می

(. محققان 8108، 7؛ مازوتیم، وود، تست و فاولر8107، 6شوند )کوک، رائو و کالینزان با ناتوانی بیشتر از مدرسه حذف میآموزدانش

ازگاری در فلت و سکردن، غ سوءاستفادهگر بودن بین های منفی ناشی از مشکالت رفتاری را مواردی مانند نقش میانجیسایر پیامد

 سالیگبزرهای کیفری جنسی و فعالیت سوءاستفاده( شکست تحصیلی، بزهکاری، مشکالت اشتغال، 8102، 2مدرسه )اه و سانگ

(، بیکاری، زندانی شدن، مسئله سالمت روانی و حمایت اجتماعی پایین در مراحل بعدی 8107، 9)المبروس، کالور، آنگوولو و هومر

شده های برونیدهد که نشانههای پژوهشی نشان میاند. یافته( ذکر کرده01،8112پالمر، استیچر و مورگان-وئیسزندگی )ساترلند، ل

 کند.های مختلف بروز میپایداری قابل توجهی طی زمان دارد و در طول تحول به شکل

 عنوانبههای اجتماعی شد. مهارتباهای اجتماعی ضعیف میشده، مهارت یکی از مشکالت کودکان با مشکالت رفتاری برونی

 شود که موانع روابطبخش در نظر گرفته میفردی رضایتهای اجتماعی و حفظ روابط بینهای الزم برای تطبیق با نیازمهارت

، 00ونسو مفید کمک نماید )ماتسون و مات مؤثرتواند به عملکرد طرف نموده و میرا بر شدهآموختهاجتماعی مثبت و عملکرد اجتماعی 

                                                           
1. Achenbach & Rescorla 
2. Internalizing disorder 
3. Externalizing disorder 
4. Zee, Jong & Koomen 
5.Weeden, Wills, Kottowitz & Kamps 
6. Cook, Rao & Collins 
7. Mazzotti, Wood, Test & Fowler 
8. Oh & Song 
9. Lambros, culver, Angulo & Hosmer 
10. Sutherland, Lewis-Palmer, Stichter & Morgan 
11.Matson & Matson 
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 89                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

سازد با افراد مختلف روابط متقابل داشته که فرد را قادر می گرفته شدههای انطباقی فراها عبارت است از رفتاراین مهارت (.8100

(. افراد 0090های دارای پیامد منفی اجتناب نماید )انتصار فومنی و کابینی مقدم، های مثبت بروز دهد و از رفتارباشد، واکنش

رفتار نمایند که به حقوق، الزامات، رضایت  ایگونهبهتوانند با دیگران های اجتماعی این توانمندی را دارند که میمهارت برخوردار از

دیده نگیرند خاطر و انجام وظایف خود در حد معقولی نائل آیند و حقوق، الزامات، رضایت خاطر و وظایف دیگران را نیز نا

 (.8100، 0)هارجی، ساندرس و دیکسون

در  8هیجانشده را تشدید نماید، مساله فرابا اختالل رفتاری برونی یکی از عناصری که در خانواده ممکن است مشکالت کودک

وری پرآن بر نقش تفکرات و احساسات والدین درباره هیجانات، در فرآیند فرزند تأکیدهیجان و اعضای خانواده است. سازه فرا

گناه  برای مثال احساس) دیگرهیجان، هیجاناتی است که در پاسخ به هیجانات است. منظور از فرا تهقرارگرفمورد استقبال محققان 

شود. های هیجانی شخص نسبت به هیجانات خودش گفته میهیجان به واکنش(. فرا8106، 0دهند )هارادواالدر مورد خشم( رخ می

نویه درک شود، یک هیجان ثانویه مثل اضطرابی که به دنبال یک هیجان از هیجانات ثا ایزیرمجموعه عنوانبه تواندمیهیجان فرا

( معتقدند یک مؤلفه مهم از اجتماعی شدن، شامل دیدگاه 0996) 0(. گاتمن، کاتز و هوون8118، 4آید )گرینبرگاولیه مانند خشم می

اخص، برخی از والدین  طوربهنامند. می« 6جانیهیفلسفه فرا»ای است که والدین آن را فلسفی والدین درباره هیجان یا همان مقوله

اید که ب کنندمیها )مانند خشم، غم، یا اضطراب( توسط وی را نوعی رویداد منفی قلمداد ها و ابراز هیجانتجربیات کودک از هیجان

ه که والد مربوطه نسبت بند آن، مانشوندمیهای هیجانی منفی، در تعامالت والدین به دیگران منتقل از آن اجتناب کرد. این دیدگاه

ها از دست خواهد داد )لی هی، تیرچ، ها انتقاد خواهد کرد و یا طاقت خود را در اثر آنخواهد بود یا از آن اعتنابیهای کودک هیجان

 (.0090راد، ؛ ترجمه منصوری8119، 7ناپولیتانو

ن های اجتماعی در کودکابخشی آن بر مهارتهشی در زمینه تعیین اثراما پژو شدهانجامهیجان هایی درباره فراکه پژوهشاین باوجود

( نشان دادند که پذیرش و هدایت عواطف 0999) 2شده یافت نشد. برای مثال کاکس، سالووی و استرودبا مشکالت رفتاری برونی

 9زکات کند.شایستگی یاری می ها توسط والدین، فرزندان را در مدیریت هیجان و برخورد مناسب با دیگران و احساسو هیجان

ای هبار موقعیتکننده از کودکان، در برابر اثرات زیانیک متغیر محافظت عنوانبههیجانی ( معتقد است که دیدگاه فرا8114)

( ضمن پژوهشی درباره نقش 8118) 01شود. رمسدن و هوباردکند و منجر به روابط بهتری بین همساالن میعمل می تحملغیرقابل

به این نتیجه رسیدند که سطح باالی ابراز هیجانات منفی در مادران، با سطح  هیجانی و پذیرش هیجانی خودتنظیمیراز هیجان در اب

                                                           
1. Hargie, Saunders & Dickson 
2. Meta-emotion 
3. Haradhvala 
4. Greenberg 
5. Gottman, Katz & Hooven 
6. Meta Emotion Philosophy 

7 . Leahy, Teerch & Napolitano 
8. Kaks, Salovey & Stroud 
9. Katz 
10. Remsden & Hubbard 
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 01                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

( به این نتیجه رسید که افرادی که 8116) 0تنظیمی هیجانی در کودکان بستگی دارد. لیهایپایینی از پذیرش هیجانی فرزندان و خود

فرین آهای خطرانات داشتند، دارای مشکالت بیشتری در برخورد با مسائل زندگی خود بودند و از روشدیدگاه منفی در مورد هیج

( ضمن پژوهشی درباره نقش آگاهی هیجانی مادران در 8117) 8و هانتر کاتز کردند.بیشتری برای کنترل محیط خویش استفاده می

از شیوع  های کمترییرش باالیی دارند، دارای فرزندانی بودند که نشانهافسردگی و هوش عاطفی فرزندان دریافتند که مادرانی که پذ

 0افسردگی نشان دادند و نمره باالتری در هوش عاطفی به دست آوردند و همچنین سازگاری بهتری را نشان دادند. هالبرت و لوزادا

ینی کننده بباشد پیش مؤثرآوری تواند بر تابیکه مهیجان والدین عالوه بر این( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که فرا8100)

آوری هیجانی والدین و تاب( در پژوهشی به بررسی رابطه بین ابعاد فرا8108) 4باشد. کاتز، مالکین و استلرهوش هیجانی نیز می

ا و حمایت و درک بهتری رکند هیجان، احساسات والدین را با فرزندان همسو میفرزندان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که فرا

هیجانی که آگاهی فرا ( نشان دادند8100) 0زیگانک -آورد. براجساهای خشم و غمگینی و ناکامی فراهم میبرای فرزندان در زمان

 شده )همانند پرخاشگری( درریزیمستقیم منجر به کاهش مشکالت رفتاری برونغیر طوربهوالدین از طریق کاهش عاطفه منفی 

ند دارد. پسهای جامعههیجانی والدین نقش بسزایی در ایجاد رفتارنتایج این پژوهش نشان داد دیدگاه فرا درمجموعشود. می کودکان

های هیجانی گیری هیجان و آگاهی بخشی والدین در موقعیت( ضمن پژوهشی درباره نقش والدین در شکل8104) 6استیت و ترنر

رند بدهند، احساس شایستگی را در فرزندان باال میها به فرزندان خود میی که در حیطه هیجانهاینشان دادند که والدین با آموزش

آنان  آوریهای بیرونی، احساس کارآمدی بیشتری را تجربه خواهند کرد که این امر به تابو فرزندان در مواجهه با موانع و استرس

گری هیجانی در هیجانی والدین و هدایتشی به بررسی فلسفه فرا( در پژوه8107) 7نماید. هورل، هووینگ و هادسونکمک می

ی ان مبتال به اختالالت اضطرابی با والدینآموزدانشروی کودکان مبتال به اختالالت اضطرابی پرداختند و نشان دادند که  هاخانواده

 .گری احساسات بهتری برخوردار هستندهیجانی هستند، از هدایتهای فراکه دارای سبک

های اجتماعی در این گروه از کودکان، شده و نقص در مهارتزا بودن و شیوع باالی مشکالت رفتاری برونیبا توجه به آسیب

هیجانی در تعامل با کودک و اهمیت دیدگاه فرا یکی از علل مهم در پیدایش و تداوم این مشکالت و نقش عنوانبهنقش خانواده 

و همچنین با عنایت به نبودن پژوهش در زمینه اثربخشی مدل  ساسات والدین درباره هیجاناتآن بر نقش تفکرات و اح تأکیدو 

ثربخشی بررسی ا باهدفهای اجتماعی کودکان با مشکالت رفتاری برونی شده، این پژوهش هیجانی گاتمن بر مهارتفلسفه فرا

ماعی کودکان دارای مشکالت رفتاری برونی شده دوره های اجتهیجانی گاتمن بر مهارتمداخله والد محور مبتنی بر فلسفه فرا

 ابتدایی شهر اصفهان انجام شد.

                                                           
1. Lee Hi 
2. Hunter 
3. Holbert & Lozada 
4. Maliken & Stetller 
5. Brajsa-Zganec 
6. Stets & Turner 
7. Hurrell, Houwing & Hudson 
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 00                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 روش پژوهش 

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را کلیه کودکان آزمون و پسپیش صورتبهآزمایشی طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه

که در مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی  شده تشکیل دادسال دارای مشکالت رفتاری برونی 7-01دختر و پسر 

ی اخوشه ایچندمرحلهگیری از روش نمونه کنندگانشرکتمشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش برای انتخاب  92-97

در تصادفی انتخاب شدند.  طوربهمدرسه  4تصادفی استفاده شد. در مرحله اول از فهرست مدارس دولتی دخترانه و پسرانه، 

بررسی  موردتحقیقهای ویژگی ازلحاظهای اول تا چهارم ، در هر مدرسه کالسشدهانتخابمرحله دوم با توجه به مدارس 

امه ان خواسته شد پرسشنآموزدانشان مبتال به مشکالت رفتاری برونی شده از والدین این آموزدانشانتخاب  منظوربهشدند. 

پسر(  00دختر و  00) 01 درنهایت، شدهتکمیلهای پرسشنامه گذارینمرهپس از  مشکالت رفتاری آخنباخ را تکمیل کنند.

( بود و باالترین نمره را T>63ها در فهرست رفتاری کودکان باالی خط برش )شده آن سازیبرونیکه نمره مقیاس  آموزدانش

 ورتصبهکت در جلسات درمانی داشتند و ان رضایت آگاهانه برای شرآموزدانشدر این مقیاس کسب کرده بودند، والدین این 

 صورتبهنمونه نهایی انتخاب و  عنوانبهکردند، دیگری دریافت نمی پزشکیروانو  درمانیروانهمزمان خدمات مشاوره، 

 انآموزدانشنهایی، برای والدین  دهیسازماننفر( قرار گرفتند. پس از  00نفر( و کنترل ) 00تصادفی در دو گروه آزمایشی )

( در یکی از مدارس، طبق برنامه ساعتهنیمهفته )هر هفته یک جلسه یک و  6های آموزشی ظرف مدت گروه آزمایشی، جلسه

گونه آموزشی دریافت نکرد. در همه مراحل مالحظات اخالقی برای هر گروه کنترل هیچ کهدرحالیبرگزار شد.  شدهبندیزمان

توانند همانند گروه مداخله، برنامه ها نیز میای، آنشد که در پایان جلسات مداخله دو گروه رعایت شد و به گروه کنترل اعالم

 آموزشی را دریافت کنند.

 های زیر استفاده شد:در پژوهش حاضر از ابزار

ان بر اساس تکمیل فهرست رفتاری آموزدانشها و مشکالت برونی شده : در این پژوهش نشانه1فرم فهرست رفتاری کودکان

های ( تعیین شد. در این فهرست رفتاری از مجموع نمره8110ان از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ و رسکورال )کودک

ای ههای جسمانی مقیاس مشکالت درونی شده و از مجموع نمرهو شکایت اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی هایزیرمقیاس

های مرهن درمجموعآید و نه مقیاس مشکالت رفتار برونی شده به دست میو رفتار پرخاشگرا شکنیقانونرفتار  هایزیرمقیاس

های دیگر مشکالت کودکان هستند. در پژوهش حاضر تنها از مقیاس مشکالت برونی شده این ها معرف قلمروسایر زیر مقیاس

های مربوط انی درونی، همبستگی( هنجاریابی شده است و همس0024فهرست استفاده شد. این ابزار در ایران نیز توسط مینایی )

خش ب، روایی مالکی و سازه و قدرت تمایز گذاری بین گروه بالینی و بهنجار در حد رضایتدهندگانپاسخبه توافق متقابل بین 

توسط آخنباخ و  آنچهاست. همچنین نقاط برش برای مشکالت درونی شده و برونی شده و مشکالت کلی با  شدهگزارش

نفری  40بود، برابر بوده است. در این پژوهش، ضریب همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ در نمونه  شدهمحاسبهرسکورال 

                                                           
1. Child Behavior Check List 
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 08                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

و  79/1دیده گرفتن قواعد به ترتیب برابر با رفتار پرخاشگرانه و نا هایزیرمقیاسو برای  20/1برای مقیاس برونی شده برابر با 

 به دست آمد. 60/1

های اجتماعی ماتسون فرم کودکان را ماتسون و همکارانش در سال : مقیاس سنجش مهارتماتسونپرسشنامه مهارت اجتماعی 

ای از نوع مقیاس درجه 0اند. این مقیاس بر اساس شاخص ساله تدوین کرده 02تا  4های اجتماعی افراد برای سنجش مهارت 0920

سنجد عبارت است که عوامل زیر را می 06ت. این مقیاس شامل گذاری شده اس)همیشه( نمره 0)هرگز( و  0ای از لیکرت با دامنه

 (.0020)یوسفی و خیر، 

 های اجتماعی مناسب، از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مودب بودن، به کار بردن نام های اجتماعی مناسب: رفتارمهارت

 .گیردمیبررا در  مؤثردیگران و اشتیاق به تعامل با دیگران به طریقی مفید و 

 های ناهنجار و کاری، خرده گرفتن بر دیگران، ایجاد صداهایی مانند دروغ گفتن، کتکمناسب: رفتارهای اجتماعی نارفتار

 .گیردبرمیو زیر قول خود زدن را در  کنندهناراحت

 عوا و مرافع به راه انداختنو لج بازی، د دندهیکعصبانی شدن،  آسانیبههایی مانند های تکانشی: رفتارپرخاشگری و رفتار ،

 .گیردبرمیکاری را در قلدری و کتک

 خود  و چیزهمههایی در مورد به خود نازیدن و به دیگران پز دادن، تظاهر به دانستن طلبی و اطمینان زیاد به خود: رفتاربرتری

 .گیردبرمیرا برتر از دیگران دیدن را در 

 های دیگر است.، دوستی و بازی با بچهرابطه با همساالن: شامل تنهایی، حسادت 

اجتماعی مناسب،  هایمهارتاجتماعی از ابعاد مختلف ) هایمهارتهای اجتماعی ماتسون، سنجش هدف اصلی پرسشنامه مهارت

 .است ، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همساالن( طلبیبرتری، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، غیراجتماعیرفتارهای 

 موردبررسیدختر و پسر شیراز  آموزدانشنفر  068( بر روی 0020اجتماعی ماتسون را یوسفی و خیر ) هایمهارتدر ایران مقیاس 

 شدهگزارش 26/1کردن  دونیمهکه روایی آن را مطلوب و مناسب و همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و  انددادهقرار 

 (.0020است )یوسفی و خیر، 
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 00                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 است. شدهارائه 0: خالصه جلسات مداخله در جدول هیجانی گاتمنمحور مبتنی بر فلسفه فرامداخله والد

 هیجانی گاتمنمحور مبتنی بر فلسفه فرا. خالصه جلسات مداخله والد1جدول

 محتوای جلسهمحتوای جلسه  جلسه ردیف

نایی هیجانی، آشها و اهداف آموزشی، آشنایی والدین با مفهوم فلسفه فرانامهارتباط و آشنایی با والدین، معرفی بر جلسه اول 0

 و اهمیت هیجانات در رابطه با فرزندان. تأثیروالدین با 

ها، توضیح و تبیین انواع هیجانات، هیجان بلندمدتو  مدتکوتاههای برانگیزاننده و اثرات شناخت هیجان و موقعیت جلسه دوم 8

 مختلفشناخت هیجانات 

آگاهی از هیجانات خود و هیجانات فرزندان، آگاهی از تغییرات  ینحوهشناخت و آموزش آگاهی هیجانی، آموزش  جلسه سوم 0

 در چهره، زبان بدن و تن صدا، درک و فهم این نکته که هیجانات یک قسمت طبیعی و البته ارزشمند زندگی هستند.

یجانی، متقاعد کردن والدین در راستای ابراز مناسب و مثبت هیجانات فرزندان، گری هشناخت و آموزش هدایت جلسه چهارم 4

 گری هیجانیهدایت هایفنآموزش 

 هیجانی.فرا هایسبکهای الزم هیجانی قابل رخداد، آشنایی با مهارتهای فرابا سبک کنندگانشرکتآشنایی  جلسه پنجم 0

 هیجانی و کاربست آن در جهت اجرای اهداف.دی فلسفه فرابازخوانی و بازنگری مفاهیم کلی جلسه ششم 6

 هایافته

، غیراجتماعیهای های اجتماعی مناسب، رفتارهای اجتماعی )مهارتهای گروه آزمایش در مهارتمیانگین و انحراف معیار نمره

 است. شدهارائه 8در جدول  و اطمینان زیاد به خود و رابطه با همساالن( طلبیبرتری، تکانش گریپرخاشگری و رفتار 

 های اجتماعیهای مهارت. میانگین و انحراف معیار نمره2جدول

 متغیر

 

 مرحله

 

 کنترل یهیجانمحور مبتنی بر فلسفه فرامداخله والد

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

های اجتماعی مهارت

 مناسب

 20/00 21/49 18/04 46/42 آزمونپیش

 68/08 49 44/0 90/67 آزمونپس

 82/2 61/00 02/2 70/00 آزمونپیش غیراجتماعیهای رفتار

 87/2 66/04 88/0 61/08 آزمونپس

پرخاشگری و رفتار 

 تکانش گری

 96/9 61/40 10/9 81/42 آزمونپیش

 10/01 00/40 08/0 61/06 آزمونپس

ان و اطمین طلبیبرتری

 زیاد به خود

 61/0 46/02 68/7 41/86 آزمونپیش

 07/0 86/02 00/0 90/09 آزمونپس

 78/6 61/87 28/6 00/84 آزمونپیش رابطه با همساالن

 14/7 86/82 70/0 00/04 آزمونپس

ها و گروه کنترل آزمونهای اجتماعی با پسهای گروه آزمایش در مهارتشود، نمرهمشاهده می 8طور که در نتایج جدول همان

ها رابری واریانسب ازجملههای آن فرضاستفاده از آزمون تحلیل کوواریانس ابتدا به بررسی پیش منظوربهبسیاری داشته است.  تفاوت

( استفاده گردید. نتایج این آزمون برای Levene’s testها از آزمون لوین )بررسی فرض برابری واریانس منظوربهپرداخته شد. 

(، متغیر پرخاشگری =921/1p= ،110/1F) غیراجتماعیهای (، متغیر رفتار=640/1p=، 807/1Fاسب )های اجتماعی منمتغیر مهارت
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 04                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 802/1( و رابطه با همساالن )=047/1p= ،904/1Fطلبی و اطمینان زیاد به خود )(، برتری=706/1p=، 006/1Fو رفتار تکانشی )

p= ،090/0F=ها پذیرفته می( نشان داد که فرض برابری واریانس( شود. نتایج المبدای ویلکزWilk’s Lambda test نشان داد )

ر هیجانی گاتمن بمحور مبتنی بر فلسفه فرامداخله والد دیگرعبارتبه ؛دار استمعنی (=110/1p=، 612/02F) شدهمحاسبه Fمقدار 

 درصد بوده است. 69وابسته  دهد که اثربخشی آموزش بر روی متغیرروی متغیر وابسته اثربخش است. اندازه اثر نشان می

 آزمون. خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مرحله پس3جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع  متغیر

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنی

 حجم اثر

 712/1 110/1 084/60 610/8294 0 610/8294 های اجتماعی مناسبمهارت 

 670/1 110/1 602/00 790/209 0 790/209 عیغیراجتماهای رفتار 

عضویت 

 گروهی

 610/1 110/1 974/41 861/697 0 861/697 پرخاشگری و رفتار تکانشی

ه و اطمینان زیاد ب طلبیبرتری 

 خود

909/414 0 909/414 008/42 110/1 640/1 

 079/1 110/1 094/07 090/014 0 090/014 رابطه با همساالن 

 762/1 110/1 090/29 020/88764 0 020/88764 کل 

های اجتماعی مناسب آزمون به لحاظ مهارتهای آزمایش و کنترل در مرحله پسدهد که بین گروهنشان می 0نتایج جدول 

(110/1p=، 08/60F=رفتار ،) غیراجتماعیهای (110/1p=، 60/00 F=( پرخاشگری و رفتار تکانشی ،)110/1p=، 97/41F= ،)

داری وجود ( تفاوت معنی=110/1p=، 09/07F( و رابطه با همساالن )=110/1p=، 00/42F) و اطمینان زیاد به خود طلبیبرتری

های اجتماعی کودکان با مشکالت هیجانی گاتمن بر مهارتمحور مبتنی بر فلسفه فرا، مداخله والددیگرعبارتبه ؛(>10/1p)دارد 

 67 غیراجتماعیهای درصد، رفتار 71های اجتماعی مناسب های مهارتدر متغیر أثیرتاست و میزان این  مؤثرشده رفتاری برونی

 باشد.درصد می 07درصد و رابطه با همساالن  64و اطمینان زیاد به خود  طلبیبرتریدرصد،  61درصد، پرخاشگری و رفتار تکانشی 

 گیریبحث و نتیجه

با  های اجتماعی کودکانهیجانی گاتمن بر مهارتفلسفه فرا ر مبتنی بروالد محو بخشی مداخلهبررسی اثر باهدفپژوهش حاضر 

تماعی های اجمعناداری بر مهارت تأثیرمشکالت رفتاری برونی شده انجام گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که این روش 

اشته باشد. دان نکات تربیتی مهمی را در برتواند برای والدین و متخصصشده دارد. این یافته میکودکان با مشکالت رفتاری برونی

 تحمللغیرقابهای بار موقعیتاز کودکان، در برابر اثرات زیان کنندهمحافظتیک متغیر  عنوانبههیجانی والدین دیدگاه فرا درواقع

ندگی خود و فرزندان شود، همچنین والدین را متوجه اهمیت عواطف در زکند و منجر به روابط بهتری بین همساالن میعمل می

های الزم را برای آگاهی فرزندان و پذیرش عواطف خود توانند زمینهکند. والدین و متخصصان با آگاه شدن از نقش عواطف میمی

ای پژوهش همستقیم با یافته طوربهچه یافته پژوهشی که فراهم نمایند و والدین متوجه نیاز کودکان به الگویی برای عمل شوند. اگر

(، کاتز 8118(، رمسدن و هوبارد )8114این نتایج همسو با پژوهش کاتز ) غیرمستقیم طوربهاضر همسان باشد، مشاهده نگردید اما ح
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 00                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

هیجانی در پرورش فرزندان و کارایی ( مبنی بر نقش فلسفه فرا8107( و هورل و همکاران )8104(، استیت و ترنر )8117و هانتر )

ان های والدین کودکترین دغدغهتوان به این نکته اشاره کرد که یکی از مهمهای این پژوهش مییافته این مداخله است. در تبیین

ای هوالدین این کودکان در جریان فعالیت چراکهویژه کودکان با مشکالت رفتاری برونی شده، آینده اجتماعی است. دبستانی به

رای ها باین نگرانی درنتیجههای اجتماعی مواجه شده و ن با ضعف در مهارتروزانه و یا بازی با کودکشان بیشتر از سایر والدی

های فرزندانشان را در این دو حیطه ارتقا بخشند تا کنند تا مهارتمصمم شده و تالش می ازپیشیشبهای اجتماعی، ارتقای مهارت

اجتماعی کودکان با مشکالت رفتاری برونی شده، های رو باشند. تقویت مهارتبههای روهای آینده وی در سالشاهد موفقیت

ای هتعامل شخص با محیط، منجر به کاهش رفتار درنتیجهکه  گیردبرمیبرقراری ارتباط به نحو مناسب و شایسته با دیگران را در 

ان راز عواطف در فرزندشناسد و ابهیجانی والدین عواطف فرزندان را به رسمیت میشود. دیدگاه فراو پرخاشگرانه می غیراجتماعی

ان نیز قادر کنند که فرزندانشکند. این والدین به دلیل دید مثبتی که به عواطف دارند، کمک میرا به فرصتی برای آموزش تبدیل می

بار  بینخوشتوانند آنان را نسبت به زندگی به درک و کنترل عواطف باشند؛ همچنین آنان به دلیل القای پذیرش به فرزندان می

سو به گر از یکدارد که والدین هدایت( اظهار می8116) 0کوشود. ایولینیورند و همچنین برقراری روابط اجتماعی برایشان آسان آ

، الگویی روشن از چگونگی رفتار حدومرزهادهند و از سوی دیگر با تعیین فرزندانشان اهمیت عواطف را در زندگی آموزش می

های الزم، برای فرزندانشان برقراری ارتباطات اجتماعی را آسان ها و هدایتگذارند. آنان با آموزشان میکردن را در اختیار فرزندش

ای هها از ابعاد مهم مهارتکنند. این فرزندان سازگاری باالیی دارند و از رفتار اجتماعی قابل قبولی برخوردارند که این مهارتمی

هیجانی والدین به فرزندان ( در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که دیدگاه فرا0997)باشد. گاتمن، کاتز و هوون اجتماعی می

دان و که والدین با پذیرش فرزن بدین گونهکند، نفس، خودکارآمدی و توانایی ایجاد روابط دوستی القا میاحساس متفاوتی از عزت

 کنند.فراهم کردن الگو، آنان را برای عمل مجهز می

ند. کپذیری نتایج آن را با محدودیت مواجه میشناختی پژوهش حاضر، تعمیمهای روشر است که برخی از محدودیتالزم به ذک

اند، شده شهر اصفهان تشکیل دادهسال دارای مشکالت رفتاری برونی 7-01کنندگان پژوهش حاضر را کودکان مشارکت ازجمله

مقطعی  صورتهبدیگر پژوهش حاضر، انجام آن  محدودیت انجام پذیرد. بااحتیاطاید های دیگر بپذیری نتایج به نمونهبنابراین تعمیم

زمان انجام شود. مطالعه حاضر  باگذشتهای اجتماعی این کودکان شود بررسی طولی وضعیت مهارتاست؛ بنابراین توصیه می

هیجانی گاتمن ممکن است فراتر از بهبود فلسفه فرامحور مبتنی بر که مداخله والدکند مبنی بر اینای را فراهم میشواهد اولیه

ای در بین کودکان با مشکالت رفتاری مستقیم و ثانویههای درمانی غیرهدف مستقیم مداخله، پیامد عنوانبههای اجتماعی مهارت

اجتماعی بر  هایمهارت تأثیر اند. با توجه بهکنندهمقدماتی هستند، لیکن بسیار ترغیب هرچندشده داشته باشد. این نتایج برونی

ر تهایی که بتواند این مشکل را در سنین پایینشده، مداخلهعملکرد روزانه و زندگی اجتماعی کودکان با مشکالت رفتاری برونی

یسه قاشود مطالعات بعدی به ممدت ضرورت دارند. پیشنهاد مینشانه بگیرد برای به حداکثر رساندن نتیجه درمان طوالنی خوبیبه

                                                           
1. Evelyne 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

https://ijndibs.com/article-1-538-fa.html


 و همکاران نجاتی فر                                                                   ......اجتماعی های مهارت بر گاتمن هیجانی فرا فلسفه بر مبتنی محور والد مداخله اثربخشی

  

 

 06                                                                                               1311 ، شماره پنجاه و دو، بهمن ماهدوره پنجم مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

شکالت های اجتماعی کودکان با مهیجانی در بهبود مهارتهای دیگر با بسته آموزشی والد محور مبتنی بر فلسفه فرابخشی درماناثر

 ورمنظبههای خاص؛ شناسایی سایر عوامل میانجی احتمالی رفتاری برونی شده؛ اجرای این روش در جوامع دیگر کودکان با نیاز

ای ههیجانی با متغیرشده؛ بررسی ارتباط فلسفه فراتر برای کودکان با مشکالت رفتاری برونیارآمدفراهم کردن مداخالت ک

یدگاه هایی بپردازد که تنها دتواند به پژوهشآوری بپردازند. تحقیقات آتی میدیگر نظیر عملکرد تحصیلی و تاب شناختیروان

هیجانی والدین در دوران مختلف رشد فرزندان از دیگر تغییرات دیدگاه فرا هیجانی یکی از والدین را بررسی کرده باشد. بررسیفرا

 باشد.این پژوهش می پیشنهادات
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Effectiveness of Parent- centered Intervention Based on Gottman’s Meta- Emotional 

Philosophy on Social Skills in Children with Externalizing Behavioral Problems 
 

Abstract 
present study aimed to investigate the effectiveness of Parent- centered Intervention Based on Gottman’s 

Meta- Emotional Philosophy on Social Skills in Children with Externalizing Behavioral Problems. The 

research design was quasi-experimental with pretest and posttest with control group. The study population 

included all children 7-10 years with Externalizing Behavioral Problems in Isfahan. The sample included 

30 students with Externalizing Behavioral Problems selected through multiple random cluster sampling 

and divided into experimental and control group. The experimental group participated in a 6 session’s 

intervention. Child Behavior Check List and Matson Social Skill Questionnaire were used for data 

collection. The mean of posttest was a significant difference between the experimental and control groups 

(P<0/05) and this indicates the positive effect of parent-centered intervention. This study clarified role and 

importance of parental meta-emotional viewpoint and it has shown parent-centered intervention based on 

meta-emotional philosophy improves the social skills of children with externalizing Behavioral Problems. 
Keywords: Parent-centered Intervention, Meta-Emotional Philosophy, Children, Externalizing Behavioral 

Problems. 
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