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 ییاستثنا کودکان یتوانمندساز یۀنشر
  1400 پاییز، 3 ۀشمار ،12 سال

 42-52 صفحة

 یدارا ابتدایی آموزاندانش یبر بهبود مهارت اجتماع یجانه یمآموزش تنظ اثربخشی

 یامقابله یاختالل نافرمان
 *کوجنق واحدی حسین

 ** اقبالی علی

 **مالجق رضایی رسول

 *** بخشی سمیه
  

 دهیچک
 از یشیآزمامهین پژوهش. بود یامقابله ینافرمان اختالل یدارا ییآموزان ابتدادانش یبر مهارت اجتماع جانیه میتنظ آموزش یاثربخش حاضر، پژوهش هدف
ساله در شهر ده تا دوازده( نفر 945) ییابتداآموزان دختر دانش یۀشامل کل قیتحق نیموردمطالعه در ا ۀآزمون و گروه کنترل بود. جامعپس-آزمونشیپ نوع طرح

 یهاهیپا ۀسالده تا دوازدهآموز دختر دانش 30شامل  قیتحق نیموردمطالعه در ا ۀ. نمونبودند لیمشغول به تحص 1399-1398 یلیبود که در سال تحص ملکان
 کنترل و شیدر دو گروه آزما یصورت تصادفانتخاب و به هدفمند یریگنمونه روش باکه  بود یامقابله ینافرمان اختالل یدارا ییابتدا ششم و پنجم چهارم،

 ی( و مهارت اجتماع1994و گادو ) نیرافکیاسپ( CSI-4) نکودکا یعالئم مرض ۀاز پرسشنام ،هاداده یآورجمع ینفر( قرار گرفتند. برا 15نفر، کنترل  15 شی)آزما
(SSRSگرشام و ال )یچمدت ه یندر ا کردند و گروه کنترل یافت( را درساعتییک ۀجلس هشت) یجانه یمآموزش تنظ یشگروه آزما( استفاده شد. 1990) وتی 

 یهامؤلفه ۀهم بر جانیه میتنظ آموزش داد نشان پژوهش یجانجام گرفت. نتا انسیراووک لیتحل یبا روش آمار ،هاداده لیوتحلهیتجزنکردند.  یافتدر یامداخله
 یامقابله یاختالل نافرمان یدارا یدختر دبستان کودکان( P< 003/0) دارییشتنخو و( P< 001/0) قاطعیت(، P< 005/0) همکاری ی شاملاجتماع مهارت

اختالل  یدانش آموزان دارا یاجتماع مهارتمؤثر در بهبود  یهااز روش یکیعنوان به جانیه میتنظ آموزش شودیم شنهادیپ هایافتهدارد. با توجه به  ریتأث
 شود. گرفتهدرنظر  یامقابله ینافرمان

 
 :یدیکل یهاواژه

 .یاجتماع یهامهارت ،جانیه میتنظ ،یامقابله ینافرمان اختالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .، ایرانتهران ان،یدانشگاه فرهنگ ،یشناسو روان یتیگروه علوم ترب اریاستاد مسئول: ۀسندینو *

 Email: h.vahedi@cfu.ac.ir 
  .، ایران، دانشگاه فرهنگیان، تهرانشناسیو روان استادیار گروه علوم تربیتی **

 .، ایرانتهران ان،یدانشگاه فرهنگ ،یتیترب یشناسارشد روان کارشناس ***
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 بخشی سمیه، مالجق ییرسول رضا، اقبالی علی، کوجنق یواحد نیحس
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 مقدمه
از رفتارها  یاگسترده یفط شامل 1یرفتار/هیجانی یهااختالل

 و در مدارس یلیتحص یتکه با موفق هایی استیژگیو و
با همساالن و بزرگساالن  یروابط مناسب اجتماع یبرقرار

، ناسازگارانه یآموزان رفتارهادانش یناز ا برخیتداخل دارد. 
 دهندینشان م قدرت مراجعنسبت به  احترامییو ب یپرخاشگر

 این ترینیج(. را2017 ،الرک و واتز یگنز،)مارش، مورگان، ه
اختالل  شامل ،رسهو مد دبستانییشها در کودکان پاختالل

اختالل  و2یامقابله ی، اختالل نافرمانیفعالیشب–توجه نقص
 از یامقابله ی(. اختالل نافرمان2018 اوگاندل،سلوک است )

 مانند هایییژگیو با که است کودکی دورۀ مهم اختالالت جمله
 و بحث مداوم، و مکرر پذیریکتحر یوخوخلق یا عصبانیت

 و رای)قوش،  شودیم مشخص ییجوانتقام و نافرمانی/جدل
با مشکالت و  پذیرییکتحر/یتبعد عصبان که( 2017 باسو،

 هاییژگیکمتر و و یاجتماع یها، مهارتهیجانیاختالالت 
با مشکالت  ینافرمان/بحثبعد  ،کمتر یمثبت شخص

مثبت  هاییژگیو و یاجتماع یها، مهارتیرفتار/فعالییشب
 یو اجتماع ی، درونیرونیبا مشکالت ب ییجوبعد انتقام و یین،پا

 شیوع متوسط یزان(. م2019)وسلهوفت و همکاران،  استهمراه 
 کودکی، اواسط در و( 2018 ،)جونز است درصد 3/3 تقریباً آن
 شیوع نسبت و دختران از بیشتر یتوجهطور قابلبه پسران در

 و دمرست )ا 1 به 59/1 اختالل این( دختر به پسر) جنسی
 و سلوک اختالل با یامقابله نافرمانی اختالل (.2017 همکاران،

پژوهشگران  ودارد  یهمبود یفعال یشب-توجه نقص اختالل
سلوک در پسران  اختالل یعامل خطر برا یکاختالل را  ینا

 (.2020، اسکاندر) کنندیذکر م
آن کودکان  یاست که ط یعاز رشد سر یامرحله یکودک یلاوا

ها . آندهندیرا پرورش م یو اجتماع یزبان ی،حرکت یهامهارت
رفتار خود  یو تا حدود یمهای خود را تنظهیجان گیرندیم یاد

مختلف  یها به کودکان در عملکردهامهارت ینرا کنترل کنند. ا
 همدوره  ینآمده در ا جودومشکالت به کند.یکمک م

کودکان در تالشند تا جهان را معنا دهند،  یراز یست؛ن یرمعمولغ
 یجادمختلف مانند ا یو با گذارها کننداستقالل خود را اثبات 

شروع مدرسه سازگار شوند )لوال،  یا یدجد هاییدوست
 یهامهارت در نقص(. 2019، یلسوارپوماسکرنهاس، هاو و 

و  یرفتار یهامشخص اختالل هاییژگیو از یکی 3یاجتماع
 از یاگسترده گروه به اجتماعی یهامهارت .تاس هیجانی

 با ارتباط برقراری و تعامل امکان که شودیم گفته هاییتوانا
                                                                                                                                                                                                        

1. emotional behavioral disorders 

2. oppositional defiant disorder 

3. social skills 

 و بینییشپ با چگونه گیرندیم یاد کودکان. دهدیم را دیگران
. کنند حل را اجتماعی هاییتموقع دیگران رفتارهای درک
 جمله از رشد مثبت نتایج تحقق در دیگران، با آمیزیتموفق تعامل

 نقش روان بهداشت و تحصیلی پیشرفت همساالن و پذیرش
 کودکان بین، این در (.2015 یلک،و ب یتیزآبو یکازا،ا-)سوتو دارند
طردشدن  یلدلبهاحتماالً  یامقابله نافرمانی اختالل دارای

 یها برادادن فرصتدستازو  ،همساالن و بزرگساالن وسیلۀبه
 یدجد یهامهارت یادگیری یاخود  یاجتماع یهامهارت ینتمر
د نباش یفضع یاجتماع یهامهارت درممکن است  یگراناز د

و  یلی، تحصیاجتماع یهادر جنبه رویناز ا .(2019 ،)مارشال
 مواجه بدکارکردی با یدر طول زندگ یو روابط خانوادگ یشغل

 (.2018 ی،ورتل-رومانو و)بورک  هستند

 یگوناگون یهااز روش ی،امقابله نافرمانی اختالل درمان یبرا
 ینا،)شوب یرفتار-شناختیاستفاده شده است که شامل درمان 

 پیاسکا، و ابراهیم کاولی،مک اسمیت، سوخودولسکی،؛ 2016
 آموزش(، 2018 ،دورتن-گرووتز و دوپنر کاتزمن،؛ 2016

؛ 2016 دانفورث،؛ 2015کاران، و هم یک)اولند والدین مدیریت
(، 2020و همکاران،  فرولی ؛2016 همکاران، و سوخودولسکی

 درمانیی(، باز2016کودک )دانفورث، -درمان تعامل والد

 ی،زارع و یرفخرایی، امییآقا یرود؛ ش1398 یکپور،پور و ن)زارع
 آموزش و( 2019 علیپور، زمستانی، بابامیری، مرشد،؛ 1399

دورتون -گئورتز ؛1397 ی،و عثمان ی)شکر اجتماعی شایستگی
 ( است.2019و همکاران، 

 که هست درمانی هاییوهش از یکی هم 4هیجان یمتنظ آموزش
 تنظیماست.  شده توجه اختالل به آن این در اخیر یهاسال در

است.  یمیتر خودتنظبزرگ ۀحوز یهااز جنبه یکی هیجان
از  برخاسته یاز رفتارها یاگسترده ۀشامل مجموع یمیخودتنظ

، یعاطف یختگیبرانگ یلو تعد یمخود است که هدف آن تنظ
، یآگاهانه، عمد یاقدامات مهار یقاز طر یو رفتار یشناخت

بارت، ادواردز و  یجت،و مستلزم تالش است )بر یرپذانعطاف
است که امکان  یزمیمکان هم هیجان یمتنظ (.2015 ،دکارد-دتر

و  یموویز)جار کندیرا فراهم م یطیمح یهابهتر با تقاضا ۀمقابل
 یماستفاده از آموزش تنظ یلدال ینترمهم از یکی(. 2015 یمبیر،ا

با مشکالت  یجان،ه یمدر تنظ یدشوارکودکان  یندر ا یجانه
شده در نوجوانان و بزرگساالن جوان مرتبط سازییبرون یرفتار

 یژگیمختلف، و . پژوهشگران(2015 دربیک، و استینبرگاست )
 دانندیم یجانیه نظمییرا ب یامقابله یاختالل نافرمان یاصل

 دواید، یجن،روان اسکورل، ؛2016 فان، و دو لی، جیانگ،)

4. emotion regulation 
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 یک را آن باید که باورند این بر و( 2016 اسواب، وقوزن وان
کننده مختل رفتاری اختالل تا دانست هیجان تنظیم در اختالل

 راستا، این در(. 2017 بالبوئنا، و گراهام دانکن، کوئین، کاواناک،)
 کودکان با مقایسه در یامقابله نافرمانی اختالل دارای کودکان
 شناختی، مجدد ارزیابی نمرات در دارییمعن تفاوت عادی،

 دارند منفی هاییجانه آشکارسازی و سرکوب فکری، نشخوار

 دانیل، مطالعۀ هاییافته(. 2016 فان، و دو لی، جیانگ،)
 هیجان، تنظیم آموزش دهدی( نشان م2020) هال و عبدالباکی

و  سازییرا از نظر کاهش مشکالت درون یمثبت یجنتا
 نوجوانان و کودکان درو بهبود سالمت روان  سازییبرون

عنوان به را متعددی عوامل مختلف پژوهشگران. دربردارد
 مثال، رایب کنند؛یم قلمداد هیجان تنظیم اساسی هاییممکانس

 حافظه کنترل هاییتظرف ند( معتقد2018) آندرسون و اگن
 دارند. ینقش اساس هیجان تنظیم( در ییاجرا ی)کارکردها

 تنظیم آموزش ۀبرنام یاثربخش یراندر ا یمختلف یهاپژوهش
 نافرمانیدر درمان کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل  را هیجان
 یافت یاخارج از کشور مطالعه در یول ،اندکرده بررسی یامقابله

مبتال به  افرادبر  یجانه یمتنظ اثربخشی ینشد که به بررس
 ۀمطالع در برای نمونه ؛پرداخته باشد یامقابله یاختالل نافرمان

 یجانه یم( آموزش تنظ2016) یو رسول یکارگر برز چوبداری،
 نافرمانی اختاللدر شدت عالئم  دارییمعن هشکا سبب
 ،امجد وطنخواه مطالعۀ نتایج براساس همچنینشد.  یامقابله

 هاییجانه وها احساس شناخت ، آموزش(1399) عامری
 هایهیجان مرضی، یهانشانه کاهش موجب تواندیم یاچهره
 صدیقی. شود کودکان این در مثبت هایهیجان افزایش و منفی

 یمآموزش تنظ دادند نشان یامطالعه در هم( 2020) نظیری و
 دارایدر کاهش رفتار پرخاشگرانه و مخالفت در کودکان  یجانه

 فرازمند مطالعۀ هاییافته. مؤثر است یامقابله نافرمانی اختالل
 یرتأث یشناخت-هیجانی آموزش داد نشان هم( 2020) آقاپور و

 اختالل دارایآموزان دانش یشناختروان یۀبر سرما یمعنادار
 و آدینه .دهد بهبود را آن تواندیم و دارد یامقابله نافرمانی

در کاهش  را ینوشتار یجانیه یافشا ی( اثربخش1395) حسنی
 یامقابله یبه اختالل نافرمان مبتالکودکان  فردیینمشکالت ب

و  پوری، خالقپوریموحد یآزمودنتک مطالعۀ در. کردند ییدتأ
 یریتمد یراهبردها آموزش یز( ن1396) یهماآباد یوهاب
 ینمرات راهبردها یرموجب کاهش چشمگ یجانه یندیفرا

 تنظیم ازگارس راهبردهای یشافزا یزو ن یشناخت یمناسازگار تنظ
 .است شده اختالل ایندر  یجانه ناختیش

 اختاللکودکان و نوجوانان مبتال به  دهدینشان م یقاتتحق
و تداوم عالئم رفتار  سازگاری عدم یبرا یامقابله نافرمانی

 یادیدر معرض خطر ز یتا بزرگسال یو ضداجتماع یتهاجم

 ینۀبا خطر و هز پذیریبآس یارگروه بس یکنظر،  ینهستند. از ا
و جامعه هستند.  اطرافیان برایبلکه  ،خود رایب فقطتوجه نهقابل

نشان  یامقابله یداخالت مختلف در اختالل نافرمانممرور 
 ینا یمرض یاهشده بر نشانهانجام تمداخال یشترب دهدیم

 این در اجتماعی یهامهارت به کمترو  اشتهاختالل تمرکز د
 هدف حاضر، پژوهش نوآوری روینا از اند.پرداخته اختالل

 دارای آموزاندانش در اجتماعی یهامهارت بهبود قراردادن
 رسدیم نظر به دیگر طرف از. است یامقابله نافرمانی اختالل
خود  هاییجانه تنظیم و یریتمد یکودکان برا ییتوانا ارتقای
کرد کار یکممکن است  یاجتماع یهامهارت یتو تقو

 ینبنابرا ؛در مدرسه و اجتماع باشد یتموفق یمهم برا یمحافظت
 بر هیجان یمآموزش تنظ یاثربخش یمطالعه با هدف بررس ینا

 یاختالل نافرمان یدارا دخترآموزان دانش یاجتماع یهامهارت
 .شد انجام ملکان شهر در یامقابله

 روش
که در آن از گروه  است یشیآزمامهین ۀمطالع کیپژوهش  نیا

پژوهش  ۀآزمون با کنترل استفاده شد. جامعپس-آزمونشیطرح پ
چهارم،  یهاهی( پانفر 945) یآموزان دختر دبستانشامل دانش

 بودند 1398در سال  ملکانشهر  ۀسالده تا دوازدهپنجم و ششم 

پرورش  کل آموزش و ۀالزم از ادار یمجوزها افتیدر از بعدکه 
 یاراآموز دختر دنفر دانش 30ها آن نیاز ب ،ملکان ۀاستان و منطق

 وسیلۀبه شدهیابیارز موارد نیب از یامقابله ینافرمان اختالل
با روش  (CSI-4)کودکان  یعالئم مرض ۀپرسشنام با معلمان
 یۀنفر از پا 4 اولانتخاب شدند )در گروه  هدفمند یریگنمونه

 دوم،ششم بودند. در گروه  یۀنفر از پا 5پنجم و  یۀنفر پا 6چهارم، 
 ششم یۀپا از نفر 5 و پنجم یۀپا از نفر 5 چهارم، یۀپا از نفر 5 تعداد
عنوان به یصورت تصادفنفره به 15 گروهدو  نی(. اگرفتند قرار

منظور ابتدا نیشدند. بد گرفته درنظرو کنترل  شیآزما گروه
جلسات  لیتشک ۀدرمورد پژوهش و اهداف آن، زمان و برنام

کودکان خواسته شد درصورت  نیوالدو از ی رساناطالع یآموزش
 ۀشرکت در برنام یبرا کودکان ،شدهاعالم یهاخیدر تار تیرضا

شامل  یریگورود در نمونه یارهایمراجعه کنند. مع یآموزش
 بتیغ گریآموز بود. از طرف ددانش لیتما ابراز و نیوالد تیرضا

درنظر  فیتکال ندادنو انجام یآموزش ۀاز دو جلسه در برنام شیب
شد.  خروج از نمونه درنظر گرفته اریعنوان معبه نیز شدهگرفته

 ی،امداخله ۀبرنام یکنندگان هر دو گروه قبل و بعد از اجراشرکت
پاسخ دادند.  (SSRS) یاجتماع یهامهارت یبنددرجه اسیمق به

پژوهش  یاز اجرا یاطالع گونهچیکنندگان گروه کنترل هشرکت
 میتنظآموزش  یامداخله ۀنداشتند. سپس برنام شیدر گروه آزما

( یدوساعت ۀجلس کیجلسه )هر هفته  هشتدر قالب  ،جانیه
 یهااز کالس یکیدر  و دهیدآموزش ینیبالشناس روان وسیلۀبه
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 گونهچیدر گروه کنترل ه یول ،ارائه شد شیبه گروه آزما مدرسه
هفته  کیها آن یبرا یامداخله ۀاجرا نشد. برنام یامداخله ۀبرنام

 یهاداده لیوتحلهیتجز یپژوهش اجرا شد. برا انیپاپس از 
 .شد استفاده انسیاروکو لیتحل آزمون روش از پژوهش

 ابزار سنجش
 ئمعال ۀپرسشناماز  ی،امقابله نافرمانی اختالل تشخیص برای
سته واب ریاطالعات متغ یگردآور یو برا (CSI-4) کودکان یمرض

 .( استفاده شدSSRS) اجتماعی یهامهارت یبنددرجه مقیاساز 
 یاسمق :(CSI-4) کودکان مرضی عالئم پرسشنامة .1

و  کینیرافاسپ 1984بار در سال  ینرفتار است که اول یبنددرجه
منظور و به  SLUG به نام DSMIII یبندگادو براساس طبقه

ساله دهپنج تا دواز کودکان یجانیو ه یاختالل رفتار 18غربال 
 1994ل و در ساواقع  یدنظر. بعدها بارها مورد تجدی کردندطراح

ا بو  یجاددر آن ا یاندک ییراتتغ DSM مطابق با چاپ چهارم
 ۀم(. پرسشنا1393و همکاران،  ی)واحدمنتشر شد  CSI-4نام 

CSI-4 ال دارد سؤ 87دو فرم والد و معلم است: فرم معلم  یدارا
 ین. اسنجدیم را یکه نه گروه عمده از اختالالت رفتار

آن  ابتداییسؤال  26سؤال است که  110پرسشنامه شامل 
 یفرمانکودکان مبتال به اختالل نا ینیبال یهامربوط به نشانه

 و یبررس یپرسشنامه در مطالعات متعدد ین. ااست یامقابله
 دراست.  آن محاسبه شده یژگیو و یت، حساسییاعتبار و روا

 ۀنقط و یژگیو یت،حساس نظر از معلم و والد یهافرم یبررس
 ردکه  است شده روشن یامقابله ینافرمان اختالل یبرا برش
 ژگییمشخص و و یارمع ۀنمر ینعنوان بهتربه 3 ۀنمر معلم فرم

 میهاشبرآورد شده است ) 44/0و  88/0 یبترتآن به یتو حساس
ه با پرسشنام یاییپا یزانپژوهش م ین(. در ا1388 همکاران، و

 دست آمد.به 74/0کرونباخ  یروش آلفا
 :(SSRS) اجتماعی یهامهارت یبنددرجه مقیاس. 2
 برای فرم سه در( 1990) یوتگرشام و ال وسیلۀبه یاسمق ینا

و براساس رشد  یهته یرستاندبستان و دب دبستان،یشپ مقاطع
 معلم یژۀو فرم دو یرندۀبرگدر مقیاس ایناست.  شده یمکودک تنظ

و  یاجتماع یهامهارت اصلی بخش دو دارای فرم هر و والد و
 یهااز بخش مهارت ،پژوهش یناست. در ا یمشکالت رفتار

 یاستفاده شد که دارا یکودکان دبستان یژۀو معلم فرم یاجتماع
هرگز )صفر(،  هایینهبا گز یادرجهصورت سهبه واست  یهگو 30

 این. شودیم یگذار( نمره2اغلب اوقات ) و( 1اوقات ) یبعض
مهار  و وجود ابراز همکاری، مانند رفتارهایی یرندۀدربرگ بخش
 نمرات جمع از و شوندیم اجراآزمون صورت خردهبه که استخود 
که  آیدیم دستبه اجتماعی یهامهارت ۀها نمرآزمونخرده این

برابر صفر  هو حداقل نمر 60 اجتماعی یهامهارت ۀحداکثر نمر
تر باشد، باال یاجتماع یهامهارت یاساست. هرچه نمره در مق

 ،باشد کمتر مرهو هرچه ن یشترب اجتماعیمهارت  یکودک دارا
 این رفتاری کالتمش بخشاست.  یکمتر یمهارت اجتماع دارای

 شده،یسازبرون رفتارهای آزمونخرده شامل سه مقیاس
با  پرسشنامه، پایایی. است فعالییشب و شدهسازیدرون رفتارهای

 پایایی، در یناست. همچن شده ییدتأ ییاستفاده از روش بازآزما
 یبرا 99/0تا  77/0 یدو فرم والد و معلم از آلفا یدرون یهمسان

 عادی کودکان برای 96/0 تا 49/0 و ذهنی ۀماندکودکان عقب
 نظر از استفاده با نیزپرسشنامه  محتوایی روایی. است شده گزارش
 یناز والد یبا استفاده از نظر تعداد یظاهر یینظران و رواصاحب

 (.1377 شهیم،شد ) ییدو تأ یبررس
( 2011) ریز و اسکارپا هیجانی تنظیم بستۀ از مداخله، برای

 جلسات در متوالی جلسۀ هشت در کودکان. است شده استفاده
 مهارت ایجاد بر مداخله این. کردند شرکت ساعتهیک گروهی

ابراز  هاییوهش درک و استرس مدیریت عاطفی، آموزش یلۀوسبه
است  کار رفتهبه ینا یبرا یگروه ۀمداخل ینتمرکز دارد. ا یجانه

آموزش  یگرانها را در خودشان و دتا به کودکان شناخت هیجان
 ی باسازآموزش آرام یقرا از طر یجانیه یمتنظ ۀمداخل و دهد

 یجانه یمتنظ یو شناخت یاجتماع یزیکی،ف ی،سازآرام یابزارها
، ییآمدگوخوش هاییتفعال شامل. ساختار جلسات کند یلتسه

همه  ی،وعده و خداحافظیان، میدرس یت، داستان، فعالیآوازخوان
 یاثربخش یابی. در ارزشگرفتقرار میموضوع خاص  یکحول 
مقبول و مناسب  یهااز روش یکی یدرمان-یآموزش یهاروش

ها اشاره آن یبر اثربخش یشینپ یقاتیاست که شواهد تحق ینا
مدل آگراس و  بهدر پژوهش حاضر  ،اساس ینهم کرده باشند. بر

 یدرمان یهاروش یاحوزه یبر اثربخش ی( مبن1980) یتزبرکوو
 یاثربخش ییدکنندۀکه در آن بر وفور مطالعات تأ شده است استناد

 یک یاثربخش یا یدرون ییو روا شودیم یدتأک یروش درمان یک
جلسات در جدول  یآموزش ی. محتواآیدیدست مبه یروش درمان

 است. ارائه شده 1

  یجانه یمتنظ آموزشی جلسات محتوای .1جدول 
 تکلیف جلسه محتوای هدف جلسه

 اول
 هایهیجان شناخت

 مثبت
 یشاد یجانمختلف، شناخت ه هاییجانگروه، شناخت ه ینقوان یانب معارفه،

 .ییگوو قصه یبا استفاده از آوازخوان
 و مثبت هایهیجان نامگذاری و تشخیص

 کارتونی هاییتشخص منفی

 دوم
های مثبت و هیجان

 یمنف

خشم  یمنف هاییجانشناخت هو مثبت احساس آرامش هاییجانشناخت ه
 و بحث درمورد جلسه بازخورد، یمنفمثبت و هاییجانه یسۀمقااضطراب و

 .یفتکل ۀارائو

 هاچهره روی منفی و مثبتهای هیجان نقاشی
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 سوم
 آرامش آموزش

 جسمی
 ازخوردبو آرامش،  یجسم یابزارها یسو تدر یقبل، معرف ۀجلس یفتکل بررسی

 .یفتکل ۀارائ و و بحث درمورد جلسه

 ی،امرحلهسه عمیق تنفس تمرین
 تصویرسازی و هایچهماه به یبخشآرامش
 ذهنی

 چهارم
 ارتباط آموزش

 اجتماعی

بر  یدشدن با تأکآرام یبرا یابزار اجتماع یسقبل، تدر ۀجلس یفتکل بررسی
 یانب یوۀ، شناخت شهایجانعنوان روش کنترل هبه یارتباط اجتماع یریکارگبه

بازخورد و بحث درمورد جلسه،  ی،فرد ینها در روابط باز آن یاحساسات و آگاه
 .یفتکل ۀارائ

 تمرین خانه، در یگروه یباز یک دادنیبترت
 مؤدبانه مکالمۀ آداب

 پنجم
 و هیجان فکر، چرخۀ

 رفتار

شناخت  ییرو رفتار و تغ یجانفکر، ه ۀقبل، آموزش چرخ ۀجلس یفتکل بررسی
بازخورد و  ین،به والد یفتکل ۀارائ ،و رفتار یجانه تغییر یبرا اییلهعنوان وسبه

 .یفتکل ۀبحث درمورد جلسه، ارائ

 مرتبط رفتار و هیجان فکر، نوشتن و بیان
 ی،شدن به مهماندعوت: زیر رویدادهای درمورد

 گفتن ،ننهبچه گفتن با کودک یک زدنطعنه
 معلم به هایسوسیلۀ همکالبه شما اشتباه کار

 ششم
 هاییتفعال آموزش

 بخشلذت

 هاییتفعال ییشناسا یژه،و یقابزار عال یسقبل، تدر ۀجلس یفتکل بررسی
 تجربۀعالئق هنگام  ینا یریکارگکودک و به یبخش برامختلف لذت

 .یفتکل ۀبازخورد درمورد جلسه، ارائ ی،منف هاییجانه

 خود، برایبخش لذت هاییتفعال شناسایی
 انجام هنگام خود احساس نوشتن وها آن انجام

 هاآن

 هفتم
 یهاروش آموزش
و نامناسب  مناسب

 هیجان تنظیم

شناخت تفاوت  یابزار مناسب و نامناسب برا یقبل، معرف ۀجلس یفتکل بررسی
 بازخورد ین،به کودک و والد یفتکل ۀشدن، ارائدرست و نادرست آرام یهاروش

 .تکلیف ارائۀ جلسه، درمورد بحث و

 اخیر هفتۀ ۀکنندناراحت اتفاقات نوشتن تمرین
 هاآن به نامناسب و مناسب یهاواکنش و

 اختتام و مرور هشتم
آموزش  ی،آموزش ۀبرنام یقبل، مرور مجدد نکات کل ۀجلس یفتکل یبررس

ها، پاسخ به سؤاالت، بازخورد و بحث درمورد و تداوم آموخته یمهارت نگهدار
 یاختتام جلسات و خداحافظ ی،آموزش ۀبرنام

 قبل جلسات مختلف تکالیف تمرین بر یدتأک

 

 هاافتهی
 گروه یاجتماع مهارت یهاو انحراف استاندارد مؤلفه نیانگیم

ارائه  2 جدول درآزمون پس و آزمونشیپ در کنترل و شیآزما

 ۀهم در گروه دو یهاآزمونشیپ نیانگیم ،جینتاطبق است.  شده
 ۀهم درآزمون پس نمرات نیانگیم. استبرابر  باًیها تقرمؤلفه
 کنترل گروه از شیآزما گروه در یاجتماع مهارت یهامؤلفه
 .است باالتر

 گروه و آزمون یکتفکبه یمهارت اجتماع یارو انحراف مع یانگینم. 2جدول 

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونیشپ
 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 همکاری
 35/2 86/18 09/3 86/17 آزمایش
 86/1 93/17 85/1 80/17 کنترل

 قاطعیت
 54/1 40/18 19/2 60/17 آزمایش
 99/1 13/16 30/2 20/16 کنترل

 دارییشتنخو
 99/1 46/17 63/2 73/16 آزمایش
 19/2 13/15 38/2 13/15 کنترل

 

 یهامؤلفه بر هیجان تنظیم آموزشیر تأث بررسی برای
 از( دارییشتنو خو یتقاطع ی،)همکار اجتماعی یهامهارت

 تحلیل انجام برایاستفاده شد.  یریچندمتغ یانسکووار یلتحل
موردمطالعه  یهاگروه در تحلیل مفروضات ابتدا کوواریانس

 رگرسیون شیب همگنی بررسی آزمون هاییافته. شد بررسی

 در یاجتماع یهامهارت یهامؤلفه آزمونپس و آزمونیشپ

 گروه هردو در رگرسیون شیب داد نشان کنترل و آزمایش گروه

 واریانس همگنی بررسی برای لوین آزمون هاییافته. است برابر

 واریانس بیانگر آن است که هاگروه در وابسته متغیرهای

 ،F=600/0) قاطعیت(، F، 67/0>P=18/0) همکاری یهامؤلفه
93/0>P )دارییشتنخو و (48/0=F، 49/0>P )ها گروه در

 ماتریس برابری بررسی برای باکس آزمون نتایج. است برابر

 نیز کنترل و آزمایش گروه بین در وابسته متغیرهای کوواریانس

 برابر گروه دو در وابسته متغیرهای کوواریانس ماتریس داد نشان

  .(F، 34/0>P، 63/7=BOX M=12/1) است
 چندراهه کوواریانس تحلیل ها،فرضیشپ رعایت به توجه با

 شده داده نمایش 4 و 3 هایجدول در آن نتایج که شد انجام
 .است

 چندراهه کوواریانس تحلیل آزمون نتایج. 3 جدول

 معناداری سطح 2 یآزاد درجة 1 یآزاد درجة F آماره آزمون

 001/0 23 3 587/12 621/0 پیالیی اثر
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شده است.  داده نمایش 3 جدول در چندمتغیره آزمون نتایج
 معناداری سطوح و آزمونیشپ کنترل با شود،یم مشاهده چنانکه

 لحاظ از حداقل کنترل و آزمایش گروه افراد بین ،هاآزمون همۀ
 =58/12) دارد وجود دارییمعن تفاوت وابسته متغیرهای از یکی

F  05/0و >P)هیجان تنظیم آموزش گفت توانیم بنابراین ؛ 

 به مبتال دبستانی دخترآموزان دانش اجتماعی یهامهارت بر
 یلتحل ،هاتفاوت دقیق بررسی برای. استمؤثر  یامقابله رفتار

آمده  4آن در جدول  یجچندراهه انجام گرفت که نتا یانسواروک
 است.

 اجتماعی مهارت یهامؤلفه در چندراهه کوواریانس تحلیل نتایج. 4جدول 

 میانگین گروه مؤلفه
 تفاوت

 میانگین
 اثر اندازۀ F p استاندارد خطای

 همکاری
 99/18 آزمایش

19/1 38/0 59/9 005/0 27/0 
 80/17 کنترل

 قاطعیت
 92/17 آزمایش

36/1 30/0 26/18 001/0 42/0 
 61/16 کنترل

 دارییشتنخو
 80/16 آزمایش

003/1 30/0 05/11 003/0 30/0 
 79/15 کنترل

 

 یهامهارت متغیر یهامؤلفه یبرا F، 4جدول  یجنتا براساس
 دارییشتنخو و( 26/18) قاطعیت(، 59/9) همکاری اجتماعی،

 براساس این است. داریمعن 01/0 ازتر کوچک سطح در( 05/11)
 کنترل و گروه دو نمرات بین تفاوت گفت توانیم آزمایش

 بر هیجان تنظیم آموزش که است این بیانگر نتایج. است داریمعن
و  یتقاطع ی،)همکار اجتماعی یهامهارت یهامؤلفه همۀ
 یامقابله رفتار به مبتال دبستانیآموزان دانش در( دارییشتنخو

 دهدیم نشان جدول در اثر اندازۀ همچنینمؤثر بوده است. 

 یهمکار یاجتماع مهارت تغییرات از درصد 27 گروهی عضویت
 از درصد 30و  قاطعیت اجتماعی مهارت واریانس از درصد 42 و

 .کندیم تبیین را دارییشتنخو اجتماعی مهارت واریانس
 یریگجهینتبحث و 

 بر هیجان تنظیم آموزش یاثربخش یینتع مطالعه ینا هدف
 و ششم پنجم چهارم، هاییهپا دختر کودکان اجتماعی مهارت
 پرورش و آموزش یامقابله نافرمانی اختالل دارای ابتدایی

دهندۀ آن است نشان حاضر پژوهش نتایج. بود ملکان شهرستان
کودکان دختر  یاجتماع یهامهارت بر هیجان تنظیم آموزش که

 موجب و دارد یرتأث یامقابله یاختالل نافرمان یدارا یدبستان
و  یتقاطع ی،)همکار یاجتماع یهامهارت افزایش

 با حاضر پژوهش یهاافتهی. شودیم کودکان این( دارییشتنخو
 یوطنخواه امجد، عامر یهاپژوهش یهاافتهی از یبخش

 یهاجانیها و هآموزش شناخت احساس بر یمبن( 1399)
و  یاجتماع یهامهارت جان،یه یشناخت میتنظ بر یاچهره
با  ،یامقابله یدر کودکان با اختالل نافرمان یمرض یهانشانه
 جانیه میبر آموزش تنظ ی( مبن2020) یریو نظ یقیصد ۀمطالع
 یو حسن نهیآد ۀمطالع ،هش رفتار پرخاشگرانه و مخالفتدر کا

در  ینوشتار یجانیه یافشا یاثربخش بر یمبن( 1395)

 یو وهاب پوری، خالقپوریموحد ۀمطالع نیز و یفردنیمشکالت ب
 یندیفرا تیریمد یبر آموزش راهبردها یمبن( 1396) یهماآباد

کودکان مبتال به اختالل  در جانیه میتنظ یراهبردها بر جانیه
 .دارد ییهمسو یامقابله ینافرمان

اختالل  به مبتال کودکانگفت  توانیم هاافتهی نیا نییتب در
 میو تنظ برندیرنج م یجانیه یمیاز بدتنظ ی،امقابله ینافرمان

 نقص و یروان بیآس یعامل خطر برا تواندیم فیضع یجانیه
دو و فان،  ،یل انگ،یافراد باشد )ج نیدر ا یاجتماع یهامهارت
(. 2016قوزن و اسواب، وان د،یدوا جن،یر؛ اسکورل، وان2016

عنوان که به شودیآغاز م یجانیه یمؤثر با آگاه جانیه میتنظ
 فیخود تعر یجانیه یها و عملکردهاپاسخ به نشیتوجه و ب

 یبازشناس ،نیب نیا در (.2002 مارسل، و یالمب) شودیم
 یرفتار اجتماع تیاز عوامل مهم در هدا یکیچهره  یجانیه

 یجانیه ی(. آگاه2016 ،بارو و ، ملتزوف، توبیاست )رپاچول
ممکن است به برخورد  هاهیجاننادرست  ریدلیل تفسبه یکافنا

 نیبنابرا شود؛منجر  زیآمکیرفتار تحر و ندیهای ناخوشابا هیجان
چگونه با  آموزدیها مبه آن جانیه میآموزش تنظ ۀبرنام

ها را تجربه کنند و آن وندخود مواجه ش ندیناخوشا یهاجانیه
 نینیمن) دهندخود پاسخ  یهاجانیبه ه یترسازگارانه ۀویو به ش

 ،یجانیه میتنظ یها( و ضمن اصالح عادت2011 همکاران، و
خود )شامل  یجانیه یهااز تجربه یبهتر یموجب آگاه

نسبت به  یترینینگاه ع ،(یرفتار یامدهایو پ هازانندهیبرانگ
 یجانیهۀ کاهش شدت و بروز تجرب ،خود یهاجانیه

 جیرابطه، نتا نی. در ادها شوناسازگارانه و بهبود کارکرد آن
 ۀبرنام دهدی( نشان م1399) یعامر و امجد وطنخواه ۀمطالع
 یهاموجب کاهش نشانه یاچهره یهاجانیه شناخت یآموزش
های مثبت در هیجان شیو افزا یهای منفهیجان ،یمرض
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 ۀبرنام نیاز ا وشده است  یامقابله یکودکان با اختالل نافرمان
و کاهش  یاجتماع یهابهبود مهارت منظوربه توانیم یآموزش
 بهره برد. یامقابله یکودکان با اختالل نافرمان یمرض یهانشانه

 قیبا تشو جانیه میآموزش تنظ گفت توانیم ن،یعالوه بر ا
مدت و بلندمدت، انجام درنظرگرفتن اهداف کوتاه یها براآن
مقابله  منظوربه ییهانیبخش روزانه و تمرلذت یهاتیفعال

 یمؤثر یامقابله یراهبردها تواندیم... باخشم و احساس گناه و
 بر (.2000 ،یلوسک براتس و سیها قرار دهد )تآن اریرا در اخت

 یمهم یامدهایخود پ ۀبه نوب جان،یه میتنظ ندی، فرااساس نیا
تعامالت  ،یریگمیشناخت و تصم ،یبعد یجانیه اتیتجرب یبرا

، میدارد )ک یستیو بهز یو جسم یسالمت روان ،یاجتماع
 یمیبدتنظ تواندیها ممهارت نیآموزش ا تی(. درنها2015

افراد اصالح  نیرا در ا یاجتماع یهامهارت جهیو درنت یجانیه
 یریو نظ یقیصد ۀمطالع جینتابراساس راستا،  نیا در .کند

در کاهش رفتار پرخاشگرانه و  ،جانیه می( آموزش تنظ2020)
دارد  ریتأث یامقابله یاختالل نافرمان یمخالفت در کودکان دارا

 یکاهش رفتارها یمؤثر برا یاعنوان مداخلهروش به نیو ا
رشد  یبعدمراحل  یها براآن یسازناسازگار کودکان و آماده

  است. یو اجتماع یعاطف
-یرفتار اجتماع یقیتلف یالگو از توانیم گرید ینییتب در

 یکردهاکار نیروابط ب الگو نیا. کرد استفاده یجانیه-یشناخت
 راکودکان  یاجتماع یو رفتارها جانیه می، تنظییخاص اجرا

 رغمیعل کهباور است  نیا و بر دهدیم حیتوض یدر دوران کودک
 یرفتارها بر یجانیه پردازش و یشناخت ییتوانا زیمتما راتیتأث

و  یپردازش اطالعات اجتماع یبرا ستمیدو س نی، ایاجتماع
 میهستند. تنظ یمتک گریکدیمناسب به  یرفتار یهاپاسخ جادیا

آن  رییاطالعات، تغ یرمزگذار ندیالگو شامل فرا نیدر ا جانیه
 آندرسون، واست )بچامپ  یپاسخ احساس جهیاطالعات و درنت

به  جانیه میگفت آموزش تنظ توانیم بیترت نیا به(. 2010
تا فهم  کندیکمک م یامقابله ینافرمان اختالل یدارا کودکان

 یهاتجربه جادیها و رفتارها در ااز تعامل افکار، احساس یبهتر
 هاجانیه میداشته باشند و براساس درک و تنظ یدرون یجانیه

 یهادرمورد روش گرانیانتظاراتشان از پاسخ د نیو همچن
 ،و باکر تزی)برکوو رندیگب میتصم یاجتماع بافتدر  ییپاسخگو

که از نظر  کنند میتنظ یاگونهخود را به یهاجانیه و (2014
 یدور ای افراد با یو همکار یکی)حفظ نزد یکردکار یاجتماع

 یکودکان دارا (.2015 همکاران، و یها( داشته باشد )سورآن از
در هر  توانندیم یجانه یمتنظ یهاو مهارت هیجانی درک
بروز اختالالت  احتمالکنند،  یریتاحساسات خود را مد یطیشرا

، یفردینو ب یاجتماع روابطمخرب را کاهش دهند، در  یرفتار
همساالن  یرشپذ موردباشند،  موفق یاجتماع یرفتارها یشنما

 (.2013، یکو اولند بوکر)دانسمور،  بگیرند قرارخود 
 ۀمطالع کی( در 1395) یو حسن نهیآد یهاافتهی رابطه، نیا در

در  ینوشتار یجانیه یافشا یاثربخش عنوان با یآزمودنتک
 ،یامقابله یکودکان مبتال به اختالل نافرمان یفردنیمشکالت ب

)مشکل در  یفردنیمشکالت ب چشمگیرکاهش  انگریب
 ،یریپذتی، مشکل در حمایورز، مشکل در جرأتشدنیاجتماع

 یگشودگ اد،یز یوابستگ اد،یز یپرخاشگر ت،یمیمشکل در صم
 ی( در کودکان مبتال به اختالل نافرمانادیز یفداکار و ادیز

 یآزمودنتک ۀمطالع یهاافتهی نیهمچنبود.  یامقابله
سه  ی( رو1396) یهماآباد یو وهاب پوری، خالقپوریموحد
در  یامقابله یاختالل نافرمان یآموز دختر نوجوان دارادانش
 جانیه یندیفرا تیریمد یآباد نشان داد آموزش راهبردهانجف

 ینمرات راهبردها ریموجب کاهش چشمگ هایبه آزمودن
 میسازگار تنظ یراهبردها شیافزا زیو ن یشناخت میناسازگار تنظ

 رسدیبه نظر م ،اساس نیبر ا شده است. جانیه یشناخت
 به مرتبط یهادادن شناخترییتغبا  جانیه میتنظ آموزش

 گران،ید یو درک رفتارها ینیبشیها و با پآن لیتعدو  هاجانیه
-)سوتو کنند عمل موفقصورت به یاجتماع یهاتیموقع در
 (.2015، لکیو ب کازایا
 که داشـت هایییتها محدودپژوهش یرسا مانندپژوهش  ینا

انجـام در شـهر، مقطـع  یتبه محدود توانیاز آن جمله م
 این در یگر،د یخاص اشاره کرد. از سو یتو جنس یلیتحصـ

 یهاامکان انجام دوره زمانی، محدودیت دلیلبه پژوهش
 ایجاد برای برنامه اجرای جلسه 8 هرچند. نشد فراهم پیگیری
 است ممکن ولی رسد،یم نظر به کافی هایآزمودن در بهبودی

 احتماالً بنابراین نباشد؛ کافی بهبود این تداوم و تثبیت برای
 وضعیت از ترییقدق شاخص تر،یطوالن پیگیری یهادوره

پژوهش حاضر  هاییافته. داد خواهد دستبه هایآزمودن بهبودی
 از یکی هیجان یمکه اختالل در تنظ کندیم یتحما یدها یناز ا

 ینو ا یامقابله نافرمانی اختاللمبتال به  کودکانمهم  تمشکال
 دشواری با هیجان یمتنظ یهاکودکان ممکن است در مهارت

 یهابرنامه در پژوهش هاییافته براساس ینبنابرا باشند؛ روروبه
از آموزش  توانیم یامقابله نافرمانی لاختال برای یدرمان
 ۀحوز در یژهوبه اختالل این یهابهبود نشانه یبرا یجانه یمتنظ

مناسب  یهامهارت یادگیری اب تا کرد استفاده اجتماعی روابط
و  یرپذانعطاف یروزمره به روش یبتوانند در زندگ هیجان، یمتنظ

 ارتباط داشته باشند. یگراند با یقبول از نظر اجتماعقابل
 منابع

سنو م.،  آدینه، شا یر(. تأث1395ج. ) ی،ح شتار یجانیه یاف در  ینو
شکالت ب  یامقابله یکودکان مبتال به اختالل نافرمان فردیینم

ــناختروان یهامدل وها روش. یآزمودنتک ۀمطالع  ،(3)27 ی،ش
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ش1397. )ه ی،عثمانو ل.،  ی،شکر  شا ی(. اثربخ ستگیآموزش   ی

ماع جانیه-یاجت هارت ی ماع یهابر م ما یاجت  هاییهو ســـر
ناختروان نافرمان یآموزان دارادانش یشـــ له یاختالل  قاب . یام
 .27-17 ،(4)9 یی،کودکان استثنا یتوانمندساز یۀنشر

 یبنددرجه روش مقیاس پایایی و روایی بررسی(. 1377. )س شهیم،
 تربیتی علوم ۀمجل شیراز. کودکان از گروهی در اجتماعی مهارت

 .38-17 ،4 و 3 اهواز، چمران شهید دانشگاه یشناسروان و

 یاثربخش یسۀ(. مقا1399ا. ) یزارعو  ،آ. یرفخراییا.، ام ییآقا یرودش
و  ییاجرا یهاکودک بر کنش-و درمان تعامل والد درمانییباز

لد مل وا عا مان-ت نافر با اختالل  کان  له یکودک در کود قاب . یام
 .95-79 ،(2)7 ،سالمت روان کودک ۀفصلنام

حدی خالق مو هابیپور، م.،  باد یپور، ش.، و و ماآ (. 1396ج. ) ی،ه
ها یاثربخشـــ یتمد یراهبرد ندیفرا یر جانه ی  یمدر تنظ ی
ناخت جان یشـــ به اخت هی مانالدختران نوجوان مبتال  نافر  یل 

 .128-111 ،(34)9 فرهنگ، و زن فصلنامۀ ی.امقابله
ـــ1398پور، ف. )یکن و زارع پور، م.،غ.،  نیکپور،  یرتــأث ی(. بررس
 یهابر کاهش نشـــانه یرفتار یشـــناخت یکردبا رو درمانییباز

ـــال.  11تا  8در کودکان  یو نافرمان یاختالل لجباز  ۀماهنامس
 .72-62 ،(1)17 یزد،طلوع بهداشت  یپژوهش-یعلم

(. 1393. )ا داودی، و ،.م هنرمند، زادهمهرابی ،.ی زرگر، ،.ح واحدی، 
ــۀ  عملکرد بهبود بر یدارودرمان و نوروفیدبک درمان تأثیر مقایس

جه کمبود اختالل در مداوم عالی. بیش-تو های ف تاورد  دســـ
 .174-161(. 1)21 ی،شناختروان

آموزش شـــناخت  یر(. تأث1399ف. ) ی،عامرو ف.،  ،وطنخواه امجد
ــاس ــناخت یمبر تنظ یاچهره هاییجانها و هاحس  یجان،ه یش

شانه و یاجتماع یهامهارت ض یهان در کودکان با اختالل  یمر
 یی،کودکان اســـتثنا یتوانمندســـاز یۀنشـــر ی.امقابله ینافرمان

2(33)، 49-61. 
بالی، ،.م یراگی،ب ،.ت هاشـــمی، حدی، ،.ع اق ـــایی، و ،.ح وا . ر رض

 مرضــی هاینشــانه بهبودبر  کالمی خودآموزی تأثیر(. 1388)
کودکان  فصـــلنامۀ. ایمقابله نافرمانی اختالل به مبتال کودکان

 .210-203 ،(3)9 یی،استثنا
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the effectiveness of emotion regulation training on the social skills of 

elementary school students with Oppositional Defiant Disorder. This study was quasi-experimental with a pretest-

posttest design and a control group. The study population in this study included all female elementary school 

students (945 subjects) aged 10-12 years in Malekan who were educating in the 2019-2020 academic year. The 

sample investigated in this study includes 30 female elementary school students with Oppositional Defiant 

Disorder in the fourth, fifth, and sixth grades of elementary school, aged 10-12 years, who were selected through 

a purposive sampling method and randomly divided into an experimental group and a control group (15 

experimental subjects, 15 control subjects) who were assigned. The Child Symptom Inventory-4 (CSI-4) by 

Spirafkin and Gado (1994) and the Social Skills Rating System (SSRS) by Gersham and Elliott (1990) were used 

to collect data. The experimental group received emotion regulation training (8 one-hour sessions), and the control 

group received no intervention during this period. Data were analyzed using Covariance analysis. The results 

showed that emotion regulation training had an effect on all components of social skills including cooperation 

(P<0.005), assertiveness (P<0.001), and self-control (P<0.003) of elementary school girls with defiant disorder. 

Based on the obtained results, it is suggested that emotion regulation training should be considered as one of the 

effective methods to improve social skills of students with oppositional defiant disorder. 
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