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Abstract
Introduction: Considering the importance of social skills in the early years of life, the aim of the 
present study was to investigate the effectiveness of DIR on social skills of preschool children. 
Methods: Present study was a semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up design with 
control. The statistical population included 200 preschool children in Meybod, including 20 girls and 
20 boys who scored the lowest scores on the Matson social skills assessment scale and were randomly 
assigned to two experimental and control groups. The experimental group underwent training based 
on Integrated Transformation Model (DIR) in 10 two-hour sessions (2 sessions a week) and the 
control group received no treatment during this period. Matson's Social Skills Scale was used for 
data collection, which was completed before the intervention, at the end and one month after the 
intervention. Data were analyzed using multivariate and univariate covariance tests. 
Results: The results of multivariate and univariate covariance test showed that training of emotional 
adjustment based on integrated human transformation model (DIR) increased social skills of children 
in experimental group compared to control group and this improvement in two skills subscales. Social 
fit and aggression and impulsive behaviors were observed.
Conclusions: The results of the study indicate the effectiveness of emotional regulation training on 
social skills of preschool children; therefore, paying attention to these findings and the mechanism of 
effect of this educational method can be used to reduce aggressive behaviors and increase appropriate 
social behaviors.
Keywords: Emotional regulation, Developmental, Individual differences, Relationship- based model, 
Social skills,  Impulsive & Recalcitrant.
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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه اهمیــت مهــارت هــای اجتماعــی در ســال هــای ابتدایــی زندگــی، هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر آموزش 

تنظیــم هیجانــی مبتنــی بــر مــدل تحــول یکپارچــه انســان  )DIR( بــر مهــارت هــای اجتماعــی کــودکان پیــش دبســتانی بود.
روش کار: بــه منظــور نیــل بــه اهــداف پژوهــش، از روش نیمــه آزمایشــی و طــرح پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری بــا گــروه 
کنتــرل اســتفاده شــد. جامعــه آمــاری شــامل 200 کــودک پیــش دبســتانی در شــهر میبــد بــود کــه از میــان آنهــا 20 دختــر و 20 پســر کــه 
کمتریــن نمــرات را در مقیــاس ســنجش مهــارت هــای اجتماعــی ماتســون کســب کــرده بودنــد؛ انتخــاب و بــه طــور تصادفــی در دو گــروه 
آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتنــد. گــروه آزمایشــی تحــت آمــوزش مبتنــی بــر مــدل تحــول یکپارچــه )DIR( در 10 جلســه دو ســاعته 
)هفتــه ای دو جلســه آموزشــی( قــرار گرفتــه و گــروه کنتــرل در ایــن مــدت هیــچ درمانــی را دریافــت نکردنــد. بــرای جمــع آوری داده هــا 
از مقیــاس ســنجش مهــارت هــای اجتماعــی ماتســون اســتفاده شــد کــه قبــل از شــروع مداخلــه، پــس از پایــان و 1 مــاه بعــد در مرحلــه 

پیگیــری تکمیــل شــد. داده هــا بــا آزمــون کوواریانــس چندمتغیــره و تــک متغیــره مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: نتایــج آزمــون کوواریانــس چندمتغیــره و تــک متغیــره نشــان داد کــه آمــوزش تنظیــم هیجانــی مبتنــی بــر مــدل تحــول 
یکپارچــه انســان )DIR( موجــب افزایــش مهــارت هــای اجتماعــی کــودکان گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل شــده اســت و 

.)p>0/05( ایــن بهبــود در دو خــرده مقیــاس رفتارهــای مناســب اجتماعــی و پرخاشــگری و رفتارهــای تکانشــی مشــاهده شــد
نتیجــه گیــری: نتایــج پژوهــش حاکــی از تأثیــر آمــوزش تنظیــم هیجانــی بــر مهــارت هــای اجتماعــی کــودکان پیــش دبســتانی اســت؛ 
از ایــن رو توجــه بــه ایــن یافتــه هــا و ســازوکار تأثیــر ایــن روش آموزشــی مــی توانــد جهــت کاهــش رفتارهــای پرخاشــگری و افزایــش 

رفتارهــای مناســب اجتماعــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
کلیدواژه ها: تنظیم هیجانی، مدل مبتنی بر تحول یکپارچه انسان، مهارت های اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی.

مقدمه
ــارت  ــت مه ــر اهمی ــترده ای ب ــی گس ــون تحقیقات ــروزه مت ام
هــای اجتماعــی در شــکل گیــری موفقیــت تحصیلــی، ســامت 
ــوی  ــد ]1[. از س ــته ان ــان داش ــاری اذع ــازگاری رفت ــی و س روان
دیگــر افزایــش میــزان و پیچیدگــي تعامــات اجتماعــي بــه دلیــل 
ــت  ــري و تثبی ــودک و شــکل گی ــي ک ــط اجتماع گســترش محی
رفتارهــا در طــول دوره پیــش دبســتاني، اهمیــت رشــد مهــارت 
ــي مــي بخشــد ]2،  هــاي اجتماعــي در طــول ایــن دوره را فزون

.]3

ــات  ــظ تعام ــدازی، حف ــی راه ان ــی توانای ــای اجتماع ــارت ه مه
اجتماعــی و مهــارت هــای رهبــری اســت کــه در دو بعــد خــود 
و دیگــر محــور بــه دنبــال ارضــای اهــداف و نیازهــای شــخصی 
بــا توجــه بــه اهــداف و نیازهــای دیگــران مــی باشــد ]4[. ایــن 
مهــارت از تنــوع و گســتردگی باالیــی برخــوردار اســت و تحــت 
تأثیــر فراینــد رشــد تدریجــًا از بــدو دوره نــوزادی بــر پیچیدگــی 
آن افــزوده مــی شــود و مــی تــوان اظهــار داشــت کــودکان دارای 
تمایــات اجتماعــی بــه دنبــال رفــع انتظــارات رفتــاری و حفــظ 
ــراد مهــم زندگــی خــود هســتند ]5[. حــال  ــا اف ــط مثبــت ب رواب
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ــردی،  ــل ف ــان عوام ــواده و در می ــل محیطــی، خان ــان عوام در می
مهــارت هــای تنظیــم هیجانی، نقــش بســزایی را در ســامت روان 
و رشــد قابلیــت اجتماعــی ایفــا مــی کنــد ]6، 7[  و قــدرت بهبــود 
عملکــرد اجتماعــی و بهزیســتی روانشــناختی کودکان در مدرســه و 

گــروه همســاالن را دارا مــی باشــد ]12-8[. 
تنظیــم هیجانــی بــه تمامــی راهبردهــای آگاهانــه و ناآگاهانــه ای 
گفتــه مــی شــود کــه در راســتای کاهــش، حفــظ و افزایــش مؤلفــه 
هــای هیجانــی، شــناختی و رفتــاری یــک پاســخ هیجانــی جهــت 
کســب اهــداف شــخصی و رفــع انتظــارات محیطــی فعــال ســازی 
ــت  ــود کیفی ــی در بهب ــم هیجان ــی تنظی ــردد ]13[. توانای ــی گ م
روابــط و تعامــات اجتماعــی نقــش تعییــن کننــده ای دارد. ایــن 
مهــارت بــه افــراد کمــک مــی کنــد کــه هیجانــات خــود و دیگران 
را بهتــر درک کننــد و از مهــارت هــای بیــن فــردی و درون فــردی 
ــرادی  ــن اف ــن رو چنی ــد. از ای ــد گردن ــره من ــری به ــدیافته ت رش
ــی  ــم هیجان ــکاتی در تنظی ــار مش ــه دچ ــانی ک ــه کس ــبت ب نس
هســتند، روابــط بهتــری خواهنــد داشــت ]14-16[. از ســوی دیگــر 
عــدم تنظیــم هیجــان بــا مشــکات روانشــناختی دوران کودکــی 

ــاط تنگاتنگــی دارد )20-17(. ارتب
تحقیقــات رشــدی شــکل گیــری تنظیــم هیجانــی را تحــت تأثیــر 
ــد بهتریــن  ــوان مــی کنن ــی دانســته و عن ــی و بیرون عوامــل درون
رویکــرد در مطالعــه تنظیــم هیجانــی، لحــاظ کــردن روابــط تعاملی 
ــا توجــه  بیــن ایــن دو عامــل اســت ]21-24[. از ســوی دیگــر، ب
بــه تأثیــر بســزای مشــکات رفتــاری کــودکان بــر تمامــی ابعــاد 
زندگــی آنهــا، مــدل هــای متنوعــی جهــت تبییــن، پیــش بینــی 
و درمــان ایــن مشــکات طراحــی و اجــرا شــده انــد امــا در ایــن 
میــان بــا بهــره گیــری از یــک رویکــرد جامــع قــدرت پیشــگیری 
ــان وجــود خواهــد داشــت  ــل شــده و درم ــل تحلی ــای عل ــر مبن ب
]25[. از ایــن رو بــا توجــه بــه تأثیــر تعامــل پویــاي ابعــاد زیســتی، 
روانــی و اجتماعــی بــر قابلیــت هــای دوره کودکــی، مــدل 
تحولــی- تفاوتهــاي مبتنــی بــر ارتبــاط )DIR( رویکــردي فراگیــر 

و یکپارچــه نگــر محســوب مــی شــود.
 )DIR( مــدل تحولــی-  تفــاوت هــاي فــردي مبتنــی بــر ارتبــاط
بــر ســه بینــش اساســی اســتوار اســت:  Developmental بــه 
معنــاي قابلیــت هــای تحولــی اســت کــه در ســال هــای ابتدایــی 
دوره کودکــی رخ مــی دهــد و شــامل تغییــر توجه، ســطح تعامات، 
حــل مســأله، تفکــر انتزاعــی و خلــق ایــده هــای بــازی مــی باشــد 
بــه عبارتــی از طریــق تعاماتــی کــه در طــی فراینــد بــازی و گفت 
وگــوی کــودکان شــکل مــی گیــرد، افــکار، احساســات و نظــرات 
ــه  ــد.  Individual differences ب ــز رشــد مــی یاب ــان نی آن

ــی  ــاوت های ــه تف ــه منجــر ب ــردی اشــاره دارد ک ــاوت هــای ف تف
ــت  ــاز در حمای ــی موردنی ــم ده ــی-حرکتی و نظ ــردازش حس در پ
از رشــد خواهــد شــد. در ایــن مــدل خصلــت هــای منحصربــه فــرد 
زیســتی کــودک مــی بایســت در تمامــی برنامــه هــای مداخاتــی 
و آموزشــی لحــاظ گــردد و در نهایــت Relationship  بــه 
نقــش ارتبــاط در تحــول اشــاره دارد. چگونگــی روابــط خانوادگــی و 
الگوهــای تعاملــی، کیفیــت تحــول روان شــناختی کــودک را تحت 

تأثیــر قــرار خواهــد داد ]26[.
در ایــن راســتا بــوی )2010( طــی یــک تحقیــق تجربــی طولــی 
عنــوان مــی کنــد توانایــی کــودکان در تنظیــم حــاالت هیجانــی 
خــود بــر بهبــود رفتارهــای اجتماعــی در دوره نوجوانــی تأثیرگــذار 
اســت ]27[. همچنیــن طــی یــک تحقیــق تجربــی مشــاهده شــد 
موزیــک درمانــی مبتنــی بــر مــدل DIR، مهــارت هــای اجتماعی 
ــوزه  ــال اوتیســم را در ح ــه اخت ــا ب ــاله مبت ــا 8 س ــودکان 4 ت ک
ــاری،  ــازماندهی رفت ــد، س ــی هدفمن ــای ارتباط ــارت ه ــای مه ه
ــابه  ــج مش ــت ]28[. نتای ــود داده اس ــی بهب ــری و خودتنظیم درگی
دیگــری نیــز در یــک برنامــه بــازی درمانــی مبتنــی بــر ایــن مــدل 
ــه  ــه ب ــال توج ــای ارتباطــی دوســویه و انتق ــارت ه ــای مه و ارتق
دســت آمــد  ]29[. بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه اینکــه در جمعیــت 
ایرانــی پژوهشــی مشــاهده نشــد و همچنیــن بــا توجــه بــه نــگاه 
جامــع رویکــرد حاضــر بــه ابعــاد وجــودی کــودک و تأکیــد آن بــر 
نقــش هیجانهــا در تمامــی عرصــه هــای حیــات فــرد، پژوهــش 
ــی  ــی مبتن ــم هیجان ــوزش تنظی ــر آم ــی تأثی ــه بررس ــر ب حاض
ــای  ــارت ه ــر مه ــان )DIR( ب ــه انس ــول یکپارچ ــدل تح ــر م ب

اجتماعــی کــودکان پیــش دبســتانی پرداختــه اســت.

روش کار
ــا طــرح پیــش آزمــون، پــس  پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی ب
آزمــون، پیگیــری و گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش 
حاضــر شــامل 200 کــودک پیــش دبســتانی از 5 مهــد کــودک در 
ــه گیــری در دســترس  ــه روش نمون ــود کــه ب ــد ب شهرســتان میب
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. ابتــدا از تمامــی کــودکان پرسشــنامه 
ــودکان(  ــرم ک ــکاران )ف ــی ماتســون و هم ــای اجتماع ــارت ه مه
 Matson evaluation of social skills with( )1983(
ــر  ــداد 40 کــودک )20 دخت ــد و تع ــه عمــل آم youngsters( ب
و 20 پســر( کــه کمتریــن نمــره کل را در آزمــون مذکــور کســب 
کــرده بودنــد، انتخــاب شــدند. شــایان توجــه اســت کــه ایــن حجم 
 ،α 0/05 = ــا ــن )1988(، ]30[، ب ــدول کوه ــر اســاس ج ــه ب نمون
انــدازه اثــر برابــر بــا 0/5 و تــوان آزمــون آمــاری مســاوی بــا 0/88 
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ــه صــورت تصادفــی  ــر ب ــن 40 نف ــد ای ــه بع اننتخــاب شــد. مرحل
ــی  ــورت تصادف ــه ص ــدداَ ب ــیم و مج ــره تقس ــروه 20 نف ــه دو گ ب
یکــی از گــروه هــا مــورد آمــوزش تنظیــم هیجانــی قــرار گرفتــه 
ــت از  ــت. در نهای ــرار نگرف ــی ق ــچ درمان ــت هی ــروه دوم تح و گ
گــروه آزمایــش 5 نفــر و از گــروه کنتــرل 3 نفــر تــا پایــان مرحلــه 
پیگیــری جلســات را ادامــه ندادنــد کــه از نمونــه حــذف شــدند و 
نهایتــاَ گــروه آزمایــش شــامل 7 دختــر و 8 پســر و گــروه کنتــرل 

شــامل 9 دختــر و 8 پســر بــود.
ــل 10 جلســه  ــامل حداق ــه ش ــی ک ــن وارد جلســات درمان مراجعی
ــد  ــرای وال ــه کارگاه ب ــودک و 10 جلس ــرای ک ــی ب ــازی درمان ب
بــود، شــدند. جلســه هــای آمــوزش ظــرف مــدت 5 هفتــه و هــر 
هفتــه 2 جلســه 2 ســاعته )1 ســاعت کار بــا کــودک و 1 ســاعت 
ــد.  ــزار گردی ــدی شــده برگ ــان بن ــه زم ــق برنام ــد(، طب ــا وال کار ب
کلیــه والدیــن پرسشــنامه پژوهــش را در ســه نوبــت پیــش از آغــاز 
ــه  ــی و در مرحل ــات درمان ــان جلس ــس از پای ــی، پ ــات درمان جلس

پیگیــری تکمیــل کردنــد. آزمــون پیگیــری بعــد از یــک ماه توســط 
والدیــن تکمیــل شــد. والدیــن از آزادی عــدم مشــارکت در پژوهش 
برخــوردار بودنــد و هــدف و ماهیــت دوره بــرای آنهــا توضیــح داده 
شــد. همچنیــن جهــت رعایــت اخــاق پژوهشــی جلســات درمانــی 
ــه  ــرای طــرح ارائ ــد از اج ــرل بع ــروه کنت ــرای گ طراحــی شــده ب
ــودن  ــه ب ــن محرمان ــا تضمی ــی ه ــی آزمودن ــه تمام ــد و ب گردی
داده هــا و شــرکت داوطلبانــه انجــام گرفــت. ســاختار و محتــوای 
جلســات آمــوزش گروهــی تنظیــم هیجانــی اقتبــاس شــده از مــدل 
ــاالت  ــگیری از اخت ــه پیش ــان ]26[، برنام ــه انس ــول یکپارچ تح
ــس و  ــواده موری ــدل خان ــن ]31[، م ــودکان و والدی ــی ک اضطراب
همــکاران ]32[ و برنامــه آموزشــی تنظیــم هیجانــی ]33[ به شــرح 
)جــدول1( بــوده و شــایان توجــه اســت کــه روایــی بســته آموزشــی 
حاضــر از نظــر 3 نفــر از صاحــب نظــران روانشناســی تربیتــی مورد 

تأییــد قــرار گرفــت. 

DIR جدول 1: پروتکل درمانی تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل

جلسه
شرح جلسه

خانوادهکودک

اول

خوشآمدگویی:
• آشناسازی کودک در مورد نحوه کار و محورهای 	

برنامه، برقراری تعامل مثبت با کودکان از طریق بازی 
های فعال جهت معرفی برنامه و مربی

• بازیهای توجه و تن عضانی	

• بیان مقدمه ، اهداف، محورها و برنامه کار با کودک و  چگونگی فردیسازی 	
تکالیف خانگی برای کودک

• همچنین عنوان کردن ابعاد تفاوتهای فردی و خلق کودکان و نیازهای 	
متفاوت آنان در برنامه تربیتی و ارتباطی والدین و کمک به تعدیل تن 

عضانی و افزایش توجه کودکان

دوم

همه چیز با خودم:
• یادگیری گفتار خصوصی در انجام تکالیف پرچالش	

• خودپاداش دهی کامی	
• رشد استقال کودک در انجام وظایف شخصی	

باور من در مورد فرزندم:
• جایگاه فرزند در خانواده و اهمیت آموزش های ابتدایی در موفقیتهای بعدی	

• گرمی و محبت	
• ابراز خلق مثبت در خانه و باال نگه داشتن خلق عمومی خانواده	

• ایجاد تحریکهای حسی سازماندهی شده جهت تعدیل و پردازش حسی مناسب	
• ایجاد فرصتهایی برای استقال کودک و تشویق هرچه بیشتر در این راستا	

سوم

من احساس دارم)1(:
• شناخت هیجانات مختلف و افزایش گنجینه واژگان 	

احساسی کودک
• ارتباط هیجانات با واکنش های بدنی و حاالت چهره	
• پیش بینی یک هیجان از طریق عایم هشداردهنده 	

بدن و چهره

افزایش دانش هیجانی کودکم:
• استفاده از اصطاحات گسترده در برخورد با حاالت هیجانی متفاوت کودک	

• پاسخگو بودن در برابر آشفتگی کودک	
• گفت و گو در برابر هیجانات	
• استفاده از سواالت بازپاسخ	

• پاسخ به سواالت مربوط به هیجان کودک	

چهارم

من احساس دارم)2(:
• خودآگاهی هیجانی	

• پیش بینی هیجان خود از طریق عایم ابتدایی	
• ارتباط هیجانات با موقعیت های مختلف	

• امکان تجربه هیجانات چندگانه و گاهًا متضاد در یک 	
موقعیت

• موقعیتها بار هیجانی متفاوتی دارند	

من و فرزندم )1(:
• انواع سبک های دلبستگی و تأثیر تربیتی آن	

• انواع سبک های والدینی )مقتدر، سهل گیر، بی توجه و استبدادی(	
• ابرازگری هیجانی والد و درک علیت هیجانی	
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پنجم

با احساسم چه کار کنم؟)1(:
• تفاوت بین احساس و عمل و ایجاد بازنمایی های 	

حسی
• احساس ها بد نیستند	

• رعایت تناسب بین احساس و عمل	

من و فرزندم )2(:
• همخوان کردن واکنش والدین با شدت هیجان و سطح فشار کودک	

• طرحریزی تنظیم هیجان )تسکین و آرام کردن خود(	
• ترغیب ابراز مناسب هیجان	
• حمایت عاطفی و تسکین	

ششم

با احساسم چه کار کنم؟)2(:
• ابراز هیجانات مثبت	

• کنترل سرد	
• تأخیر کامرواسازی	

تربیت فرزندم )1(:
• آموختن تحمل احساسات منفی به کودکان	

• تنظیم عواطف منفی	
• واکنش به موقعیت با جهت گیری حل مشکل	

• آشنایی با سبک های مقابله ای ایمن  و ناایمن کودکان )اجتناب، فاجعه 	
سازی، توجه گردانی، کمک طلبی و ...(

هفتم

با احساسم چه کار کنم؟)3(:
• کنترل گرم	

• راهبردهایی جهت خودآرامسازی	
• با ناکامی حاصل از نرسیدن به خواستههایم چه کنم؟	

تربیت فرزندم )2(:
• تشریح موقعیت منفی	

• آموختن پاسخ خنثی به عصبانیت	
• اجتناب از ابراز عصبانیت با وجود احساسات منفی	
• راهبردهای اصاحی )هیجان محور و عمل محور(	
• بازبینی موقعیت و تشریح گزینه های انتخابی کودک	

• آموزش روش استنتاجی )پرسیدن سواالت تا جایی که کودک بتواند تاثیر 	
رفتار خود را بر دیگران درک کند(

هشتم

من و والدین و دوستانم:
• نحوه ابراز خواسته ها به والدین و همساالن	
• ابراز هیجانات مثبت نسبت به والدین و اقوام	

• نه گفتن	

من و همسرم:
• تأثیر روابط عاطفی و هیجانی بین والدین	
• تأثیر اختافات تربیتی والدین بر کودک	

• نحوه مدیریت هیجانات همسر در حضور کودک	
• تاثیر روابط والدین با دیگر اعضای خانواده )خواهر و برادرها( بر کودک	

نهم
من و دیگران:

• آموزش همدلی	
• پلزنی بین ایدهها	

من و همسرم و خانواده ها:
• الگوسازی تنظیم هیجان از طریق مشاهده دیگران و بحث درباره رفتارهای 	

مشاهده شده
• نحوه مدیریت خلق کودک در تعامل با نزدیکان و حل تعارض	

آموخته های من:دهم
• جمعبندی و مرور مطالب	

آموخته های من:
• جمعبندی و مرور مطالب	

ــی،  ــای اجتماع ــارت ه ــنجش مه ــرای س ــش ب ــن پژوه ــزار ای اب
مقیــاس ســنجش مهــارت هــای اجتماعــی ماتســون )فــرم 
کــودکان( کــه توســط ماتســون و همــکاران در ســال 1983 بــرای 
ــن  ــاله تدوی ــراد 18-4 س ــی اف ــای اجتماع ــارت ه ــنجش مه س
گردیــده اســت. ایــن مقیــاس دارای 56 عبــارت اســت کــه مهــارت 

ــد.  ــی کن ــف م ــودکان را توصی ــی ک ــای اجتماع ه
ــه ای  ــج درج ــاخص پن ــک ش ــاس ی ــر اس ــه آن ب ــخگویی ب پاس
مقیــاس لیکــرت بــا دامنــه ای از نمــره 1 )هرگز-هیــچ وقــت( تــا 
5 )همیشــه( مــی باشــد. بــرای ایــن مقیــاس، پنــج مقیــاس فرعــی 
در قالــب پنــج عامــل، مهــارت هــای اجتماعــی مناســب، جســارت 
نامناســب، پرخاشــگری و رفتارهــای تکانشــی، اطمینــان زیــاد بــه 
خــود داشــتن، حســادت و گوشــه گیــری قابــل ســنجش اســت. 

ماتســون و همــکاران )2010( بــرای ایــن مقیــاس پایایــی بازآزمایی 
بــاالی 0/8 گــزارش کردنــد و از نظــر روایــی همگــرا ایــن آزمــون 
ــاری کــودک  ــا تمــام خــرده مقیــاس هــای آزمــون ســنجه رفت ب
  )Behavior assessment scale for children(
ــا 0/67 نشــان داد ]34[.  ــن 0/24 ت ــادار منفــی بی همبســتگی معن

در پژوهــش یوســفی و خَیــر )1381( روایــی ســازه ایــن پرسشــنامه 
ــد و  ــت آم ــل بدس ــج عام ــت و پن ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــز م نی
همچنیــن پایایــی پرسشــنامه یــا قابلیــت اعتمــاد آن بــا اســتفاده از 
روش انــدازه گیــري آلفــاي کرونبــاخ محاســبه شــد. مقــدار ضریــب 
ــر  ــاس یکســان و براب ــرای کل مقی ــف ب ــاخ و تنصی ــای کرونب آلف
0/86 بــوده اســت ]35[. آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه مهــارت 
هــای اجتماعــی ماتســون در خــرده مقیــاس هــا نیــز از 0/34 تــا 

0/87 گــزارش شــده اســت.

یافته ها
بــه منظــور تجزیــه تحلیــل داده هــای پژوهــش حاضــر اطاعــات 
حاصــل از پرسشــنامه هــا اســتخراج و از طریــق نســخه 20 
ــی  ــای توصیف ــش روش ه ــاری SPSS در دو بخ ــزار آم ــرم اف ن
ــدول 2( ــت. )ج ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــتنباطی م و اس
میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهــا را در مراحــل پیــش آزمــون، 

ــد. ــی ده ــری نشــان م ــون و پیگی پــس آزم
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جدول2: میانگین و انحراف معیار گروه ها به تفکیک خرده مقیاس ها
پیگیریپس آزمونپیش آزمونگروهها
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینمتغیرها

53/938/7256/939/5657/278/84رفتارهای مناسب اجتماعیآزمایش
33/407/0332/135/8432/137/64جسارت نامناسب

33/878/8536/1310/3837/478/32پرخاشگری و رفتار تکانشی
13/004/7613/533/7614/274/17برتری طلبی

24/605/8025/936/8724/875/80حسادت و گوشه گیری
158/877/68170/3315/29166/0012/85مهارت اجتماعی

51/4712/3545/8210/6545/1811/23رفتارهای اجتماعی مناسبکنترل
34/534/4631/235/6031/824/67جسارت نامناسب

33/359/6128/126/3929/477/10پرخاشگری و رفتار تکانشی
13/885/8314/944/3915/655/50برتری طلبی

27/596/1229/595/9627/826/21حسادت و گوشه گیری
161/067/68149/719/28149/9411/35مهارت اجتماعی

نتایــج )جــدول 2( نشــان داد میانگیــن مهــارت هــای اجتماعــی در 
مرحلــه پــس آزمــون افزایــش داشــته و در مرحلــه پیگیــری نیــز تــا 

حــدود زیــادی پایــدار مانــده اســت.
ــه منظــور  پیــش از اجــرای تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری، ب
بررســی مفروضــه نرمــال بــودن توزیــع داده هــا از آزمــون 
ــال  ــی از نرم ــج حاک ــد. نتای ــتفاده ش ــمیرنوف اس ــروف اس کولموگ
بــودن داده هــا در 5 خــرده مقیــاس و همچنیــن نمــره کل مقیــاس 
ــال  ــرض نرم ــذا ف ــود )p>0/0 5(، ل ــی ب ــای اجتماع ــارت ه مه

ــون  ــای آزم ــرض ه ــش ف ــر آن، پی ــاوه ب ــد. ع ــد ش ــودن تأیی ب
کوواریانــس نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج آزمــون لویــن 
معنــادار نبــود )p >0/0 5(، لــذا فــرض برابــری واریانــس هــا تأییــد 
شــد و مفروضــه همســانی ماتریــس هــای واریانــس کوواریانــس با 
اســتفاده از آزمــون باکــس بررســی شــد. مقــدار ایــن آزمــون برابــر 
بــا 1/47 و مقــدار p> 0/05 بــود کــه بیانگــر یکســانی کوواریانــس 

هــا مــی باشــد. 

جدول 3: تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت بررسی تفاوت متغیرهای مورد پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل

مجذور اتا معناداری درجات آزادی خطا درجات آزادی F مقدار آزمون شاخصهای آماری

0/48 0/012 21 5 3/92 0/52 ویلکز المبدا مداخله

جدول 4: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت گروه ها  در خرده مقیاس های آزمون مهارت های اجتماعی

اندازه اثر توان آماری سطح معناداری F مقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع 
مجذورات شاخصهای آماری

0/33 0/95 0/001 14/19 695/91 1 695/91 رفتار مناسب اجتماعی

0/02 0/1 0/51 0/45 13/28 1 13/28 جسارت نامناسب

0/21 0/77 0/009 7/80 487/75 1 487/75 پرخاشگری و رفتار تکانشی
0/03 0/14 0/39 0/76 7/02 1 7/02 برتری طلبی
0/12 0/02 0/43 0/65 12/57 1 12/57 حسادت و گوشه گیری

ــن اینکــه در کدامیــک از خــرده مقیــاس هــای  ــه منظــور تعیی  ب
متغیــر وابســته بیــن گــروه آزمایــش و کنتــرل تفــاوت معنــاداری 
ــج  ــد. نتای ــتفاده ش ــره اس ــک متغی ــس ت ــود دارد، از کوواریان وج

تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــره )جــدول4( نشــان مــی دهــد کــه 
ــر  ــرای متغی ــج پــس آزمــون ب ــر پیــش آزمــون، نتای ــا حــذف اث ب
رفتــار مناســب اجتماعــی و همچنیــن متغیــر پرخاشــگری و رفتــار 
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تکانشــی معنــی دار اســت کــه ایــن تفــاوت بیانگــر ایــن اســت کــه 
در نتیجــه آمــوزش تنظیــم هیجانــی رفتارهــای اجتماعــی مناســب 
ــه و  ــش یافت ــرل افزای ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــش نس ــروه آزمای در گ
رفتارهــای تکانشــی و پرخاشــگری در گــروه آزمایــش نســبت بــه 
گــروه کنتــرل کاهــش یافتــه اســت. امــا در متغیرهــای جســارت 
ــود  ــری بهب ــه گی ــادت و گوش ــی و حس ــری طلب ــب، برت نامناس

ــه گــروه کنتــرل اتفــاق نیافتــاده اســت. معنــاداری نســبت ب

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر آمــوزش تنظیــم هیجانی 
بــر رشــد مهــارت هــای اجتماعــی کــودکان پیــش دبســتانی انجام 
شــد. شــواهد موجــود و تحلیــل هــای انجــام شــده نشــان داد کــه 
مهــارت هــای اجتماعــی گــروه کودکانــی کــه مداخلــه بــا رویکــرد 
DIR  داشــتند، در مقایســه بــا گروه کنتــرل که مداخلــه را دریافت 
نکردنــد، رشــد معنــاداری داشــت. درواقــع نتایــج پژوهــش حاکــی 
از اثربخشــی آمــوزش تنظیــم هیجــان بــر مهــارت هــای اجتماعــی 
ــج پژوهــش  ــا نتای ــه ب ــن یافت ــود. ای ــتانی ب ــش دبس ــودکان پی ک
هــای انجــام شــده در ایــن حیطــه همسوســت ]2، 4، 15، 29-27، 
ــل،  ــق، میرابی ــن قســمت از تحقی ــه هــای ای ــا یافت 36[. مشــابه ب
ــم  ــرای تنظی ــری ب ــدل نظ ــک م ــز )2019( در ی ــرک و بورن کی
هیجانــی کــودکان بــه عنــوان تبییــن کننــده رفتارهــای اجتماعــی 
آنــان حمایــت تجربــی کســب کردنــد و اظهــار داشــتند راهبردهای 
تنظیــم هیجانــی ناســازگارانه بــا قابلیــت هــای اجتماعــی کــودکان 
ــراب  ــگری و اضط ــازگاری، پرخاش ــا ناس ــی و ب ــورت منف ــه ص ب

کــودکان بــه صــورت مثبــت ارتبــاط معنــاداری دارد ]37[. 
ــه  ــز طــی دو مطالع ــون )2009( نی ــر، روســو و لیپت کــوون، گامبین
جداگانــه روی کــودکان معمولــی و کــودکان ارجاعــی بــه کلینیــک 
ــد کــه کــودکان  ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای هــای روانشناســی ب
ــان دارای شایســتگی  ــن و مربی ــه گــزارش والدی ــر ب خودتنظیــم ت
ــش  ــن نق ــد ]38[. در تبیی ــی بودن ــات اجتماع ــتری در تعام بیش
آفرینــی تنظیــم هیجانــی بــر ارتقــای مهــارت هــای اجتماعــی می 
تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه تنظیــم بیشــتر هیجانــات از طریــق 
ــرک  ــای مح ــت ه ــاری در موقعی ــری رفت ــاف پذی ــش انعط افزای
ــری  ــم گی ــت تصمی ــت الزم جه ــم آوردن فرص ــی و فراه هیجان
ــات منفــی  ــه مدیریــت بیشــتر هیجان ــه منجــر ب هــای خودآگاهان
ــی  ــات مثبت ــی شــده و هیجان همچــون خشــم، اســترس و ناراحت
نظیــر همدلــی و همــدردی را راه انــدازی مــی کنــد و ایــن امــر بــه 
کــودک اجــازه مــی دهــد در تعامــل بــا دیگــران رفتارهــای مثبتــی 
ــی  ــه شایســتگی اجتماع ــوع منجــر ب ــه در مجم ــد ک ــروز ده را ب

باالتــر و محبوبیــت بیشــتر در تعامــل بــا همساالنشــان خواهد شــد 
 .]40 ،39[

البتــه ایــن تأثیرگــذاری تنهــا در دو حــوزه رفتــار مناســب اجتماعــی 
و پرخاشــگری و رفتــار تکانشــی مشــاهده شــد کــه بــا یافتــه هــای 
پژوهشــی ]1، 3، 9، 10، 12، 13، 18، 20[ همسوســت. تأثیرگــذاری 
ــم  ــن کــرد کــه تنظی ــن تبیی ــوان چنی ــن دو حــوزه را مــی ت در ای
هیجانــات، از طریــق راه انــدازی هیجانــات مثبــت، رفتــار اجتماعی  
مناســب را مســتقیماَ تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد و اجــازه بــروز 
رفتارهایــی کــه از برانگیختگــی هیجانــات منفــی ناشــی مــی شــود 
ــه  ــی ب ــه عبارتــی هــر برانگیختگــی هیجان را نمــی دهــد ]19[. ب
واســطه اثراتــی کــه بــر عملکردهــای ذهنــی دارد، اختاالتــی را در 
کارکــرد ذهنــی ایجــاد مــی کنــد و بنابرایــن، فــرد تمرکــز جامعــی 
بــر تمامــی عایــم محیطــی نخواهــد داشــت و همچنین تفســیری 
کــه افــراد از ایــن برانگیختگــی هــا دارنــد بــر عملکــرد و شــدت 
هیجانــات آنهــا اثرگــذار اســت ]20[. ازایــن رو رفتارهای تکانشــی و 
پرخاشــگری بــه وســیله افزایــش دروندادهــای اطاعاتــی، ارتقــای 
قــدرت تجربــه و یــا بازدارندگــی هیجانات منفــی بــه دور از هرگونه 
اجبــار بیرونــی یــا درونــی و غلبــه عقــل و منطــق بــر احساســات 
کاهــش یافتــه و تصمیــم گیــری هــای کــودک بــا نگاهــی جامــع 

تــر، منعطــف تــر و عاقانــه تــر صــورت خواهــد پذیرفــت. 
در حــوزه حســادت، برتــری طلبــی و جســارت نامناســب بــه عنــوان 
ســه خــرده مقیــاس آزمون مهــارت هــای اجتماعــی نتایــج تحقیق 
نشــان داد کــه آمــوزش تنظیــم هیجانــی منجــر بــه بهبــود معنــادار 
در ایــن ســه حــوزه از مهــارت هــای اجتماعــی نشــده اســت کــه 
بــا یافتــه هــای تحقیقاتــی ]41-43[ همســو نمــی باشــد. البتــه در 
هیــچ یــک از تحقیقــات مذکــور جامعــه مــورد مطالعــه بــه صــورت 
خــاص، کــودکان دارای مشــکات رفتــاری نبودنــد. در تبییــن ایــن 
ــه نحــوه  ــر ب ــوان کــرد کــه ایــن ســه متغی ــوان عن ــه مــی ت یافت
ــه  ــبت ب ــن نس ــاالن و مراقبی ــود و همس ــه خ ــودک ب ــرش ک نگ
ــا  ــال ب ــت ]34[. ح ــی اس ــودک مبتن ــی ک ــد ذهن ــودک و رش ک
توجــه بــه شــکل گیــری نگرشــی خــاص در مــورد کــودک دارای 
مشــکات رفتــاری از ســوی مراقبیــن و همســاالن تغییــر آن هــم 
ســخت و هــم بســتگی بــه میــزان فرصــت ارائــه شــده از ســوی 

اطرافیــان جهــت مشــاهده تغییــرات جدیــد، دارد.
از ســویی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از روش هــای 
تأثیرگــذاری تنظیــم هیجــان بــر مهــارت هــای اجتماعــی کامــی 
ــت  ــن اس ــد ]13[؛ ممک ــی باش ــی م ــای منف ــان ه ــازی هیج س
والدیــن در ایــن ســه حــوزه علــی رغــم تغییــر رفتارهــای مخــرب 
کــودک بــه ابــراز کامــی، بــاز هــم فرزنــد خــود را مســتعد ایــن 
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ــد. ــزارش نکردن ــاداری را گ ــود معن ــته و بهب ــت دانس ــه خصل س
هــر پژوهشــی بــا توجــه بــه شــرایط اجــرا بــا محدودیــت هایــی 
ــن محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر  مواجــه اســت و از مهمتری
اســتفاده از روش نمونــه گیــری غیرتصادفــی و در دســترس، محدود 
بــودن حجــم نمونــه و اســتفاده از ابــزار گــزارش دهــی والــد بــرای 
جمــع آوری داده هــا مــی باشــد و بــا توجــه بــه محدودیــت هــای 
ــد  ــودکان بای ــه ســایر ک ــم آن ب ــج و تعمی ــور اســتفاده از نتای مذک
ــه  ــردد ک ــی گ ــه م ــن رو توصی ــرد. از ای ــورت گی ــاط ص ــا احتی ب
اثربخشــی نتایــج در حجــم نمونــه هــای بزرگتــر، بــا ابــزار غنــی 
تــر و در گــروه هــای مختلــف کــودکان همچــون کــودکان دارای 
بیــش فعالــی و اختــاالت یادگیــری  مــورد بررســی قــرار گیــرد.

نتیجه گیری
یافتــه هــا نشــان دهنــده تأثیــر آمــوزش تنظیــم هیجانــی مبتنــی 
بــر مــدل DIR بــر مهــارت هــای اجتماعــی کــودکان در دو حــوزه 
رفتار و آداب مناســب اجتماعی و پرخاشــگری و رفتارهای تکانشــی 
مــی باشــد. لــذا از نتایــج پژوهــش حاضــر مــی تــوان جهــت اجرای 
مداخــات درمانــی مؤثــر بــرای کــودکان دارای مشــکات رفتــاری 
بهــره بــرد. تکــرار ایــن پژوهــش بــا گــروه هــای بزرگتــر و تنــوع 
ســنی بیشــتر بــر غنــای اطاعــات بــه دســت آمــده خواهــد افــزود 
و در نهایــت پیشــنهاد مــی شــود یافتــه هــای پژوهــش حاضــر در 

اختیــار مربیــان و درمانگــران کــودک قــرار گیــرد تــا بــا اطــاع از 
تأثیــر مثبــت و موثــر ایــن شــیوه درمانــی، شــرایط مســاعد جهــت 
ــم  ــن فراه ــنین پایی ــودکان در س ــاری ک ــکات رفت ــش مش کاه
ــری از برنامــه هــای  ــا بهــره گی ــز ب ــن نی ــن والدی گــردد. همچنی
درمانــی کاهــش مشــکات رفتــاری کــودکان خــود قــادر خواهنــد 
ــا فرزندانشــان  ــود ب ــط خ ــای رواب ــادی تنــش ه ــد زی ــا ح ــود ت ب
ــی را              ــالمی و کارای ــدی س ــد فرزن ــه وال ــرده و رابط ــت ک را مدیری

بنیــان نهنــد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری روانشناســی تربیتــی 
دانشــگاه ســمنان اســت و بدیــن وســیله از تمامــی خانــواده هــای 
عزیــزی کــه در ایــن پژوهــش شــرکت نمــوده و بــا صــرف وقــت و 
ســعه صــدر، پژوهشــگران را یــاری کردنــد، همچنیــن از مســئولین 
ــت نظــر  ــا دق ــه ب ــورد همــکاری ک ــرم مهدکــودک هــای م محت
خــود در اجــرای ایــن پژوهــش مــا را یــاری نمودنــد، نهایت تشــکر 

و قدردانــی را داریــم.

تضاد منافع
ــده  ــان نش ــندگان بی ــط نویس ــی توس ــارض منافع ــه تع ــچ گون هی

اســت.
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