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  چکیده
هاي همدلی و مدیریت پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی و مقایسه آموزش :مقدمه 

طرح  :روش. اي انجام شده استخشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابله
جامعه آماري شامل . آزمون چند گروهی استـ پس  آزمونپژوهش آزمایشی و از نوع پیش

اي شهر ساري در سال هاي هفتم و هشتم مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهپسر پایهآموزان دانش
اي شهر ساري کودك مبتال به اختالل نافرمانی مقابله 54نمونه پژوهش . بود 1393- 94تحصیلی 

یک  ودو گروه آزمایشی (گروه  3آموزان شناسایی و به صورت تصادفی به بود که از میان دانش
بندي اختالل نافرمانی از مقیاس درجهها آوري دادهجهت جمع. گمارده شدند ) گروه کنترل

و همکاران،  فرست( مصاحبه بالینی ساختاریافته، )2006هومرسن و همکاران، ( اي کودکانمقابله
هاي آموزشی، براي گروه. استفاده شد )1994، و برایان تورکاسپا( اجتماعی هاي و داستان )1995

 اي برگزار شد در حالی که گروه دقیقه 60جلسه  8در آموزش مدیریت خشم  آموزش همدلی و
آزمون  ها با استفاده ازنتایج تجزیه و تحلیل داده :هایافته. اي را دریافت نکردند گونه مداخلهکنترل هیچ

موجب تواند میمدیریت خشم هاي همدلی و آموزش داد تحلیل کوواریانس چندمتغیري نشان
اي شود در کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابله) هاي آنو مؤلفه(ت اجتماعی بهبود شناخ

)01/0P<(مقادیر  تفاضل .درصد است 84برابر با با توجه به مجذور اتا هاي آموزشی اثر گروه ؛ و
آموزش همدلی در نشان داد مدیریت خشم هاي آموزش همدلی و شده گروهمیانگین تعدیل

درصد سهم بیشتري در افزایش شناخت اجتماعی  95با اطمینان مدیریت خشم مقایسه با آموزش 
و آموزش همدلی با فراهم آوردن مدیریت خشم  آموزش :يریگ جهینت .دارد پنجممرحله دوم و 

گیري به بهبود شناخت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل نافرمانی توانایی درك دیگران و دیدگاه
  .شوداي منجر میمقابله

آموزش همدلی، آموزش مدیریت خشم، شناخت اجتماعی، کودکان مبتال به  :واژگان کلیدي
     .اياختالل نافرمانی مقابله

  

Abstract   
 
Aim: This study aimed at investigating the effectiveness and 
comparison of empathy and anger management training on social 
cognition in children with oppositional defiant disorder. Method: The 
research method was experimental with pretest- posttest design and 
multi groups. The sample consisted of 54 male students of seventh and 
eighth grades with oppositional defiant disorder in 2014-2015 
academic years in Sari city, who were selected by multi-stage cluster 
random sampling and were assigned to 3 groups (2 experimental 
groups and 1 control group). To collect the data the Oppositional 
Defiant Disorder Rating Scale for Children (Homerson et al., 2006), 
the Structured Clinical Interview (First et al., 1999) and Social Stories 
(Tur-Kaspa & Brayran, 1994) were used. For the experimental groups, 
empathy training and anger management training were executed at 8 
weekly sessions each lasting 60  minutes, whereas the control group 
did not receive any training. Results: The results of Multivariate 
Analysis of Covariance showed that empathy and anger management 
training can improve social cognition (and its components) and the 
effectiveness of the trainings according to eta squared was 84% 
(P<0.01). There was no significant difference between the mean 
values of empathy training and anger management training and the 
results showed that empathy training has more roles in improving 
social cognition of second and fifth stages than cognitive-behavioral 
training (P<0.05). Conclusion: Anger management and empathy 
training can improve social cognition in children with oppositional 
defiant disorder by providing the ability to understand others and 
pespective taking. 
 
Keywords: Empathy Training, Anger Management Training, Social 

Cognition, Children with Oppositional Defiant Disorder. 
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  مقدمه 
 سازيهاي رفتاري برونیترین اختاللیکی از شایع

ماتیز و (است  2اياختالل نافرمانی مقابله ،1شده
 یک صورت بهاختالل، این ). 2010، 3الکمن

 رفتار ،4عصبانی/ پذیرالگویی از خلق تحریک
حداقل چهار  با 6توزيو کینه 5جدلی /نافرمانی

طول  هما 6 حداقلنشانه اختصاصی که به مدت 
این رفتارها  که نیاشود؛ ضمن کشد ظاهر میمی

تر از آن چیزي است که با سن، جنس و فراوان
فرهنگ فرد متناسب باشد و پریشانی قابل 

اي در زمینه اجتماعی، تحصیلی و شغلی مالحظه
  . )2013، 7پزشکی آمریکاانجمن روان( کندایجاد می

 ؛2010الکمن، و  زماتی(هاي مختلف پژوهش
اند نشان داده )2009، 8تاکوستا، شو و چونگترین
در اي کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهکه 

فردي با مشکالت بسیاري و بین روابط اجتماعی 
تا حد زیادي ناشی مواجه هستند و این مشکالت 

این  9شناخت اجتماعیاز نارسایی است که در 
، 10كاندرید، برون و تانو(کودکان وجود دارد 

2014 .(  
شناخت اجتماعی به عنوان شاخصی از 

اشاره  که )2007، 11نگی( است شایستگی اجتماعی
اي از فرایندهایی که به افراد اجازه دارد به مجموعه

دهد که با یکدیگر تعامل داشته باشند، این می

                                                             
1. Externalization  
2. Oppositional Defiant Disorder (ODD) 
3. Matthys & Lochman 
4. Angry/irritable mood 
5. Argumentative/defiant behavior 
6. Vindictiveness 
7. American Psychiatry Association (APA)  
8. Trentacosta, Shaw & Cheong  
9. Social cognition 
10. Andrade, Browne & Tannock 
11. Nagi 

ها، تمایالت و اعمال فرایندها شامل فهم هیجان
. دشومی هاي اجتماعیافراد دیگر در موقعیت

عناصر کلیدي شناخت اجتماعی شامل رمزگردانی، 
و پردازش اطالعات مرتبط با  ذخیره، بازیابی

دهد تعامالت اجتماعی است که به ما اجازه می
روابطمان را با دیگران  تعامالتمان را حفظ کنیم،

گسترش دهیم، دیگران را درك کنیم و با یکدیگر 
، بوردمن بایلک(رکت و همکاري داشته باشیم مشا
 ). 2013، 12دوریسوامیو 

هاي  شناخت اجتماعی مستلزم مهارت
شناختی و پردازش دقیق اطالعات اجتماعی است 

هاي کودکان با نشانه). 2005، 13سرین و براون(
 صحیح تفکرات،و تفسیر سازي، در استنباط برون

ها و احساسات دیگران توانایی کمی نیت مقاصد،
مبتال و کودکان ) 1985 و همکاران، 14کوهن(دارند 

به دلیل نارسایی در  اياختالل نافرمانی مقابله به
هاي اجتماعی را اغلب نشانه شناخت اجتماعی

شان کنند و از بیان احساسات منفیاشتباه تفسیر می
، 15لهمن(ناتوان هستند با یک حالت مناسب 

اسناد نادرست نیت خصمانه در کودکان ). 2009
 وجود دارداي رمانی مقابلهمبتال به اختالل ناف

و این ) 1999، 16استراتون و لیندسی ـ وبستر(
سوگیري خصمانه با احساسات تهدید افزایش پیدا 

ها این نارسایی). 1987، 17داج و سامبرگ(کند می
تواند به عنوان در پردازش اطالعات اجتماعی می

عواملی در نظر گرفته شود که در استمرار رفتار 
                                                             
12. Billeke, Boardman & Doraiswamy 
13. Serin & Brown 
14. Cohen 
15. Lehmann 
16. Webster – Stratton & Lindsay 
17. Dodge & Somberg 
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هاي رفتاري نگهداري اختاللپرخاشگرانه و 
   ).2010و الکمن،  زماتی(کنند مخرب نقش ایفا می

بیان کردند ) 2009(و همکاران  1کمپس
اي در کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

مقایسه با کودکان عادي کمتر آسیب وارد شده را 
و بیشتر آن را  دهندبه یک تصادف نسبت می

همچنین ). 1998، 2و داج الکمن(دانند هدفمند می
گیري محدود و مشکالت در هاي دیدگاهتوانایی

شود و آنها در مقایسه همدلی در آنها مشاهده می
کودکان خردسال، به  با کودکان عادي همانند

نگرند و بینانه میهمساالن خود از دیدگاه خودمیان
دهند توجه کمی به دنیاي درونی همساالن نشان می

اند ها نشان دادهژوهشپ). 1995ران، و همکا زماتی(
، در ايمبتال به اختالل نافرمانی مقابله که کودکان

طور انتخابی ها نقص دارند و بهرمزگردانی سرنخ
کنند و اغلب هاي خصمانه توجه میبیشتر به سرنخ

و  زماتی(کنند دیگران را نیز نادرست تفسیر می اتین
  ). 2010الکمن، 
و  درمانی هايادي، روشمتم سالیان طول در
 رفتاري، مشکالت اب مواجهه براي متنوعی آموزشی

 نافرمانی اختالل به مبتال کودکان هیجانی و شناختی

     آکادمی ( است شده گرفته کار به يامقابله
 در. )2007، 3پزشکی کودك و نوجوان آمریکاروان

 و فردي مداخالت بر هادرمان از بخشی زمینه، این
    متمرکز خانوادگی مداخالت بر ردیگ بخشی

 والدین آموزشهاي برنامه که نحوي به اند؛شده

        فرزندشان، رفتار مدیریت به کمک براي

                                                             
1. Kempes  
2. Dodge 
3. American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry 

 خانواده خشم، مدیریت براي فردي درمانیروان
 هايمهارت آموزش ارتباط، بهبود براي درمانی

 تحمل و پذیريانعطاف افزایش براي اجتماعی

 رفتاري -شناختی درمان و همساالن بین در ناکامی

 به گراییمنفی کاهش و لهئمس حل آموزش براي
در این ). 1388هاشمی و همکاران، ( است کار رفته

    رسد به نظر میهایی که آموزشبین یکی از 
کودکان مبتال به  شناخت اجتماعیبهبود بر  تواندمی

نون اي تأثیر داشته باشد و تاکاختالل نافرمانی مقابله
کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، 

همدلی یک از آنجایی که . است 4همدلی آموزش
ظرفیت فردي براي فهم رفتار دیگران، تجربه 

ایم به آنها هاي آنها و بیان آنچه فهمیدهاحساس
 هماهنگ افکار دیگران و احساسات با را فرد ،است

 دنیاي به را او ،)2011و همکاران،  5دسوزا( کند می

و همکاران،  6هانتر( زند می پیوند اجتماعی دنیاي
 ترسیم وي براي را دیگران به کمک ،)2007

 ،کند می دیگران جلوگیري به آسیب از کند، می
 که است رفتارهاي اجتماعی هبرانگیزانند نیروي

جولیف و (دارد  پی در را گروهی انسجام
و  )2010و همکاران،  8ریف؛ 2004، 7فارینگتون

ی که همدلی بیشتري دارند، نسبت به کودکان
دیگران مهربانی و رفتارهاي مراقبتی بیشتري نشان 

اند و نگران آسیب دیدن دهند، حساسمی
رود که این انتظار می )2001، 9بوربا(اند دیگران

روش آموزشی بتواند بر بهبود شناخت اجتماعی 

                                                             
4. Empathy training 
5. De Sousa 
6. Hunter 
7. Jolliffe   & Farrington 
8. Rieffe 
9. Borba 
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 مؤثراي ی مقابلهکودکان مبتال به اختالل نافرمان
  .باشد

همدلی سه مؤلفه رفتاري، عاطفی و شناختی 
گیري و درك مؤلفه شناختی به توانایی دیدگاه. دارد

عاطفی  مؤلفه. جهان از دید طرف مقابل اشاره دارد
 مؤلفه. هاي دیگران استشامل تجربه احساس

هاي کالمی و غیرکالمی ارتباط دربرگیرندهرفتاري 
 براي نشان دادن درك و همنوایی عاطفی است

). 2011پارامبیل، الم، کولومیترو و آالممینگچیو(
آموزش همدلی نشان  نهیزمپیشینه پژوهشی در 

توان با آموزش و تقویت همدلی، میدهد می
احتمال وقوع رفتارهاي پرخاشگرانه را کاهش داد 

آموزش همدلی منجر به ). 2011همکاران، و  1یو(
همدالنه در افراد  اجتماعی و بهبود رفتارهاي

و ) 2008و همکاران،  2وارکر(بزهکار و مجرم 
شود آموزان میکاهش رفتارهاي پرخاشگرانه دانش

ی، عظیموزیري و لطفی و  2006، 3ایوانیک(
1390 .(  

به بررسی کمتر  که شی دیگريروش آموز
کودکان مبتال به  اثربخشی آن بر شناخت اجتماعی

، آموزش مدیریت خشم اندپرداختهاختالل نافرمانی 
. رفتاري است -مبتنی بر رویکرد شناختی

 کاربرد درمان و آموزش شناختی ـ نیتر بزرگ

شناسی روانی کودك و نوجوان، رفتاري در آسیب
بر کاهش مشکالتی مانند نافرمانی، تضادورزي و 

 ،4الکمن و پاردینی(شکنی متمرکز شده است قانون
کودکان  به تواندمدیریت خشم می آموزش). 2008
  خلق بهبود در ايمقابله نافرمانی ه  اختاللمبتال ب

                                                             
1. Yeo 
2. Varker 
3. Iwaniec 
4. Lochman & Pardini 

 آگاهی رویکرد این. کند کمک خشم مدیریت

 هدایت و محرك که را الگوهاي تفکر از کودکان
 هاییروش و دهدمی ، افزایشهاست آن رفتار کننده

 و بارت(آموزد می آنها تفکرشان به با مقابله براي را
اي پژوهش هیافته زمینه این در). 2004، 5اولندیک

که  داد نشان) 2006(و همکاران  6دالنیک
 کاهش در مدیریت خشم راهبردهاي کارگیري به

 و آشوب/ پرخاشگري فعالی، تکانشگري،بیش

 افزایش و پسندجامعه ساختن رفتارهاي نیرومند

همساالن در  با روابط و بهبود اجتماعی شناخت
  . است مؤثر کودکان،

 7ه فریدنهاي مختلف از جملنتایج پژوهش
، )2010( 9، جوي)2002( 8، پایلت)2005(

) 2009( 11برادبوري و کالرك)  2009( 10الوسن
نشان داده است که آموزش مدیریت خشم سبب 

 رفتاري و اجتماعی روانی، هايپرورش مهارت
 روابط در حضور مؤثر براي افراد را و گرددمی
 اجتماع کلی طور به و کار محل مدرسه، فردي،بین

  ). 1391برغندان، (سازد می آماده
هاي مدیریت خشم منجر به آموزش مهارت

انتصار فومنی و (شود اجتماعی می بهبود روابط
یک مرکز خدمات درمانی مرتبط ). 2013صالحی، 
هاي درمانی مجرمین پرخاشگر در کانادا با برنامه

کارگیري روش آموزش مدیریت هنشان داد که ب
مؤثر عی مجرمان خشم در بهبود شناخت اجتما

در پژوهشی که . )2006، 12هالین و پالمر( است
                                                             
5. Barrette & Ollendick 
6. Dallnic 
7. Freiden 
8. Pilet 
9. Joe 
10. Lawson 
11. Bradbury & Clark 
12. Hollin & Palmer 
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به بررسی ) 1388(ابوالمعالی حسینی و همکاران 
تأثیر آموزش مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی 
بزهکاران پسر تحت پوشش کانون اصالح و تربیت 
شهر تهران پرداختند به این نتیجه رسیدند که 

بود آموزش مدیریت خشم مبتنی منجر به به
با این حال . شودشناخت اجتماعی این افراد می

   و مقایسه اثربخشیبررسی پژوهشی که به 
شناخت مدیریت خشم بر  هاي همدلی وآموزش

 اياجتماعی کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابله
اینکه با توجه به بنابراین  ؛بپردازد یافت نشد

 نه تنها اي،مبتال به اختالل نافرمانی مقابله کودکان
شده است، درکشان از پرخاشگري دیگران تحریف

از رفتار پرخاشگرانه خود نیز ادراك پایینی دارند 
و یکی از اهداف اصلی در  )2010، ماتیز و الکمن(

هاي آموزش همدلی و مدیریت خشم روش
  افزایش خودآگاهی و شناخت احساسات و 

هاي خود و به دنبال آن بهبود روابط هیجان
و در نظر گرفتن دیدگاه  فرديتماعی و بیناج

 است و با  در نظر گرفتن این نکته که دیگران
، وجود ندارد هاي کافی در این زمینهپژوهش

 بررسی اثربخشی و مقایسهمطالعه حاضر درصدد 
مدیریت خشم مبتنی همدلی و  هاي آموزشروش

رفتاري بر بهبود شناخت  ـ شناختیبر رویکرد 
اي ن مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهاجتماعی کودکا

   . است
  

  روش 
    ـ آزمونطرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش

هاي آموزشی روش. آزمون چند گروهی استپس
به ) مدیریت خشمآموزش آموزش همدلی و (

عنوان متغیر مستقل و شناخت اجتماعی به عنوان 

جامعه آماري شامل تمامی . متغیر وابسته است
هاي هفتم و هشتم مبتال به آموزان پسر پایهدانش

اي شهر ساري در سال اختالل نافرمانی مقابله
اي است که از بین آنها نمونه 1393-94تحصیلی 
گیري نفر با استفاده از روش نمونه 1500به حجم 

 ؛ وانتخاب شدند اي،اي چند مرحلهتصادفی خوشه
رمانی بندي اختالل نافمقیاس درجهبا استفاده از 

اي کودکان که توسط مشاور و ناظم مدرسه مقابله
مورد شناسایی و غربالگري قرار آنها تکمیل شد 

با استفاده از گرفتند و سپس موارد مشکوك 
مورد بررسی بیشتر   1مصاحبه بالینی ساختاریافته

آموزان مبتال در نهایت از بین دانشقرار گرفتند و 
 هايمالكنفر که  54اي به اختالل نافرمانی مقابله

 ، مقطع تحصیلی)پسر(جنسیت شامل  ورود
عدم مشکل یا معلولیت جسمانی که ، )راهنمایی(

آموز را در آزمون دچار مشکل سازد، عملکرد دانش
و تحت سرپرستی پدر و مادر  عدم مصرف دارو

به روش تصادفی ساده انتخاب  بودن را داشتند
شی و هاي آموزشدند و به روش تصادفی در گروه

). نفر 18براي هر زیر گروه (شدند  گمارده کنترل
از ابزارهاي زیر استفاده ها آوري دادهبراي جمع

  .  شد
اي بندي اخـتالل نافرمـانی مقابلـه   مقیاس درجه

و همکاران  2هومرسناین مقیاس توسط : کودکان
هاي راهنماي تشخیصی و بر اساس مالك) 2006(

تشخیص کودکان هاي روانی براي و آماري اختالل
 واي ساخته شـده اسـت   با اختالل نافرمانی مقابله

 4در یک طیـف لیکـرت    کهگویه است   8داراي 

                                                             
1. Structured Clinical Interview  
2. Hommersen 
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به ارزیابی ) خیلی زیاد=  3اصالً تا =  0(اي درجه
ایـن مقیـاس بـراي    . پـردازد نظر پاسـخگویان مـی  

سـازندگان  . شودسال استفاده می 15تا  5کودکان 
آلفاي کرونباخ را  مقیاس ضریب پایایی آن به روش

و ضریب پایایی آن بـه روش بازآزمـایی را    92/0
االجــین، هــاکنبورگ و (انــد گــزارش کــرده 95/0

ایــن مقیــاس توســط عابــدي ). 2010، 1ریکـاردي 
سنجی و آموزان ایرانی رواییبر روي دانش) 1387(

اعتباریابی شده است و ضریب پایایی این مقیاس به 
ریب پایایی آن به و ض 93/0روش آلفاي کرونباخ 

به نقـل  (گزارش شده است  94/0روش بازآزمایی 
     . )1391از فرامرزي، عابدي و قنبري، 

مصــاحبه بــالینی : مصــاحبه بــالینی ســاختاریافته
) 1995(و همکاران  2فرست ساختاریافته که توسط

طراحی شده است نوعی مصاحبه تشخیصی است 
د تا او کنکه در آن درمانگر سؤاالتی را طراحی می

در ایـن نـوع   . را به هـدف درمـانی نزدیـک کنـد    
ــاحبه    ــرخالف مص ــاحبه ب ــاختار نمص ــهس ، یافت

موضوعات مورد بحث طبق برنامه از پیش تنظـیم  
کننده به چگونگی  شود و مصاحبهاي ارائه میشده

). 1388خیریه و همکـاران،  (دهد بحث جهت می
-در این پژوهش به منظور تشخیص وجود نشـانه 

اي، بر اساس ویرایش مقابله  ل نافرمانی هاي اختال
هـاي  راهنماي تشخیصـی و آمـاري اخـتالل   پنجم 
، مصـاحبه تشخیصـی سـاختاریافته توسـط     روانی

پژوهشگر از مشاور و ناظم مدرسه کودکان به عمل 
  . آمد

پـردازش   گیري اندازه براي :اجتماعی هاي داستان
 اجتمـاعی  هـاي  داسـتان  از اجتمـاعی  اطالعـات 

                                                             
1. O’Laughlin, Hackenburg &  Riccardi 
2. First 

 مـدل  اسـاس  بـر  کـه ) 1994( 3و برایان اپتورکاس

 شـده،  طراحـی ) 1986(اجتمـاعی داج   پـردازش 

 گیـري  اندازه براي اپو تورکاس برایان .شد استفاده

 را اجتماعی داستان 5اجتماعی  اطالعات پردازش

 را زیـر  از مضامین یکی کدام هر که بردند کار به

 -2 همساالن جمع به ورود -1: کند می گیري اندازه
 برانگیخته -3 کودك یک از سوي شدن نگیختهبرا

 خواهران بین روابط -4 یک قربانی سوي از شدن

 و بومینگر .شاگرد وبین معلم  روابط -5و برادران 
 اطالعات گیري پردازش اندازه براي) 2005( مارش

 این )1994(و داج  کریک مدل براساس اجتماعی

 ريگـذا  نحوه نمـره  که گرفتند کار به را ها داستان

 اندکی که با است شده اقتباس آنها کار از ها داستان

مـودت و  پوربـه نقـل از   (است  زیر شرح به تغییر
  ): 1388بشاش، 
 آموز دانش از: ها سرنخ رمزگردانی اول مرحله

 داستان این مورد در که چیزي هر شود می پرسیده

 بعد دو در ها پاسخ. بگو من به آوري یاد می به

 و داستان اصل بیان نخست: شود می  گذاري نمره
 اصل هاي نمره همه .آن به دادن و برگ شاخ سپس

 یاد به آموز دانش که داستان براي پنج داستان 

 براي ها نمره جمع که شود، محاسبه می آورد، می

 شمار همچنین. است 23حداکثر  داستان پنج

 آموز دانش )ها و برگ شاخ(اضافی  هاي پاسخ

 نظر در نمره ضافی، یکا بخش هر براي و محاسبه

  .شود می گرفته

 این :اطالعات تفسیر و بازنمایی دوم مرحله

 مشکل، تشخیص: است قسمت سه مرحله شامل

 گیري اندازه براي. موقعیت تفسیر نیات و تفسیر

                                                             
3. Tur-Kaspa & Brayran 
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 آموز دانش از اطالعات یا بازنمایی تشخیص

 چه داستان این در تو به نظر که شود می پرسیده

 یک اساس ها بر جواب و دارد وجود مشکلی

 .شود می گذاري نمره 2  تا 0 از اي درجه سه مقیاس
 براي 1نمره  تشخیص مشکل، عدم براي صفر نمره

 2 و نمره اسناد اجتماعی بدون مشکل تشخیص
 موضوع آن با دادن ارتباط و مشکل بیان براي

 ارزیابی تفسیر براي .شد گرفته نظر در اجتماعی

 آموزان سؤال دانش از ستاندا به توجه با نیز نیات

تفسیر  که نیا اساس بر ها پاسخ و شود می پرسیده
 باشد، غیرخصمانه و مثبت یا و خصمانه منفی

 هاي پاسخ براي 1 نمره . شود می گذاري نمره

 در غیرخصمانه هاي پاسخ براي 2نمره  و خصمانه

 نیز موقعیت تفسیر ارزیابی براي .شود می گرفته نظر

 به اشاره عدم یا اشاره توجه به اب ها پاسخ همان

 1شود؛  نمره  می گذاري نمره اجتماعی موقعیت
 براي 2و نمره  موقعیت به اشاره عدم براي

 در اشاره دارند، اجتماعی موقعیت به که هایی پاسخ

  . شود می گرفته نظر
آموز  دانش از :اهداف کردن روشن سوم مرحله
 در که شخصی يجا به شما اگر شود، می پرسیده

 )شود می برده شخص نام(بودي  داستان است

 گویی پاسخ عدم. فتدابی اتفاقی دوست داشتی چه

 1 نمره شود می داده که هر پاسخی به و 0 نمره
 به منفی، و مثبت هاي سپس پاسخ. گیرد می تعلق

  . شود محاسبه می جداگانه طور
از  :ممکن هاي پاسخ وجوي جست چهارم مرحله
هاي  راه شما نظر به شود می پرسیده آموز دانش

پیش  موقعیت با توان می آن وسیله به که گوناگونی
تواند  می کرد چه برطرف را مشکل یا آمد کنار آمده

پاسخ  بیشترین دادن به ابتدا آموزان دانش .باشد
 و جمع ها پاسخ همه سپس شوند، می تشویق

 بندي طبقه زیر مقوله پنج بر اساس و گذاري نمره

 حل راه -2شایسته  حل راه -1 :شود می

 -4 اجتنابی - انفعالی حل راه - 3پرخاشگرایانه 

 هر به . اثر بی حل راه - 5دیگران  از خواستن کمک

 اینکه براي .گیرد تعلق می نمره یک پاسخ

 کنند، ارزیابی شده را تولید هاي پاسخ آموزان دانش

 بد، کدام پاسخ که شود می پرسیده آموز دانش از

 3  تا 1 اي از نمره و است؟ خوب یا و متوسط
 3 نمره .شود می گرفته نظر در پاسخ، هر براي

  تعلق خوب پاسخ به که است باالترین نمره

 .گیرد می

بررسی  پرسش این با: پاسخ گزینش پنجم مرحله
 1  "دادي؟ می انجام را حل راه کدام تو"  شود می

 براي نمره 0 و مناسب هاي پاسخ نمره براي

 سپس .شود می گرفته نظر در امناسب،هاي ن پاسخ

 از شود و خوانده می کودك براي حل راه تعدادي

بد،  حل راه کدام که شود می پرسیده آموزان دانش
 براي 3 تا 1 هاي نمره و است؟ خوب یا و متوسط

 باالترین 3نمره  .شود  گرفته می نظر در هر جواب

 . گیرد می تعلق خوب پاسخ به است که نمره

 به: شده انتخاب هاي حل راه و اهداف ینب پیوند

 هاي حل راه بین مناسب پیوند منظور بررسی

کودکان  سوي از شده بیان با اهداف شده انتخاب
 پیشنهاد هاي حل راه انتخاب اهداف و بودن مربوط

 به توجه با آموز دانش برگزیده شده هاي پاسخ شده

 3 مقیاس یک آنها براساس توسط شده بیان اهداف
 براي نمره 1شود  می گذاري نمره اي هدرج

براي  نمره 2 اهداف، با متناقض هاي حل راه
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 اهداف با متناقض نه و مرتبط نه که هایی حل راه

 ارتباطی که هایی حل راه براي نمره 3و  بودند

 داده اختصاص دارند، شده اهداف بیان آشکار با

 . شود می

 ،مرحله نیا در :رفتاري پاسخ انجام ششم مرحله
 که را درست پاسخ تا شود می خواسته آموز از دانش

 و اسکور بومینگر، . کند بیان شود، می او داده  به
 دادن علت به خود پژوهش در) 2005(مارش 

 را مرحله این آزمودنی سوي از ساختگی هاي پاسخ

 بودن ساختگی مقدماتی پژوهش.کردند حذف

. ددا نشان مرحله این در ها را آزمودنی هاي پاسخ
 هاي پاسخ دادن علت نیز به پژوهش این در بنابراین

  . شد حذف این مرحله ساختگی، و غیرواقعی
در پژوهش خود ) 1388(بشاش پورمودت و 
توان ذهنی  آموز کم دانش 120که بر روي 

 از استفاده با انجام گرفت) 1388(پذیر  آموزش

را  ها داستان همزمان معلمان روایی قضاوت مقیاس
 رفتاري چهار بعد مقیاس این .آوردند دست به

 و، پسند رفتار اجتماع اخاللگري، پرخاشگري،

 کند گیري می اندازه را گیري گوشه و خجالتی بودن

 این ابعاد، از یک هر که )1380 لطیفیان، و بشاش(

با مراحل   - 21/0تا  31/0  از را داري معنی رابطه
 .داده است نشان اجتماعی اطالعات پردازش

 بررسی براي) 1388(مودت و بشاش پورین همچن

 و نظرات استادان از هاداستان روایی صوري

 تربیتی و شناسی ن روا هاي رشته نظران صاحب

 گزارش که کردند استفاده با نیازهاي ویژه کودکان

بوده  ها داستان روایی بودن دهنده مطلوبنشان
) 1388(مودت و بشاش پوردر پژوهش  .است
 آزمون و روش بازآزمایی طریق از ها داستان پایایی

تا  5/0بین  بازآزمایی پایایی که شد بررسی مجدد

 ها داستان این  مجموع بود و در دار معنی 83/0

 اجتماعی کودکان اطالعات پردازش بررسی براي

  . اند شده گزارش مطلوب
  اي هاي مداخلهمعرفی برنامه

براي گروه اول : آموزش مهارت همدلی) الف
اي دقیقه 60جلسه  8مهارت همدلی در  آموزش

هاي درمان این برنامه با تأکید بر بنیان. ارائه شد
؛ وزیري و لطفی 1386لطفی کاشانی، (چهار عاملی 

در این برنامه با . تنظیم شده است) 1390عظیمی، 
افزایی، کاربستن، تأکید بر پنج فرایند دانش

شود تا ارزشیابی، تحلیل و ترکیب تالش می
هاي همدلی بر اساس مدل چهار عاملی با ارتمه

افزایی، ایجاد امید اي تخصصی، شناختایجاد رابطه
  . دهی رفتار آموزش داده شودو انتظار درمان و نظم

براي گروه دوم  :آموزش مدیریت خشم) ب
 8رفتاري در  - نیز مدیریت خشم به شیوه شناختی

به شرح زیر آموزش داده شد، اي  دقیقه 60جلسه 
هاي نواکا هاي مدیریت خشم مبتنی بر شیوهروش

به کار برده شده است که در  )1975( 1و اسپیواك
بخشی و آلود و نظمآن افراد براي فهم رفتار خشم

هاي درونی و بیرونی آشنا کنترل رفتار با برانگیزنده
شوند و به منظور مواجهه با افکاري که خشم را می
آموزي شناختی و کنند، روش خوداندازي میراه

بخشی به کار هاي آرامشبراي کاهش تنش تکنیک
؛ 1388ابوالمعالی الحسینی و همکاران، (برده شدند 

در جدول زیر، ). 1389ابوالمعالی الحسینی، 
هاي راهبردهاي کلی این مداخالت در طی جلسه

  . آموزشی ارائه شده است

                                                             
1. Novako & Spivak 
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   )لی و مدیریت خشمهاي آموزش همدبرنامه(اي هاي مداخلهروش. 1جدول 
 آموزش مدیریت خشم آموزش همدلی

  هدف  موضوع  جلسه  هدف  موضوع  جلسه

  اول

  افزاییدانش
  کاربستن
  ارزشیابی
  تحلیل
  ترکیب

  تفاوتی چیست؟بی
  کنیم؟تفاوت هستیم چه میوقتی بی

  تفاوت هستیم چه احساسی داریم؟وقتی بی
  تفاوت باشیم؟آیا الزم است بی

  باشیم؟ تفاوتکجا باید بی

  اول
شناخت 

  خود

آشنایی گروه با یکدیگر، شناخت 
هاي فردي مرتبط ها و تواناییمهارت

، آشنایی )خود واقعی(با زمان حال 
ها و آرزوهاي خود به منظور آلبا ایده
سازي خودهاي مرتبط با آینده مفهوم

، شناخت وظایف فرد )آلخود ایده(
خود (از دیدگاه خودش و دیگران 

  )بایسته

  دوم

  افزاییدانش
  کاربستن
  ارزشیابی
  تحلیل
  ترکیب

  همدردي چیست؟
  کنیم؟کنیم چه میوقتی همدردي می

  کنیم؟کنیم چه احساسی داریم؟ میوقتی همدردي می
  آیا الزم است که همدردي کنیم؟

  کجا باید همدردي کنیم؟

  دوم

آشنایی با 
مراحل 
بروز 
  خشم

استفاده از شناخت مراحل بروز خشم 
  مراتبی خشممدیریت سلسه به منظور

  سوم

  افزاییدانش
  کاربستن
  ارزشیابی
  تحلیل
  ترکیب

  همدلی چیست؟
  کنیم؟کنیم چه میوقتی همدلی می

  کنیم چه احساسی داریم؟وقتی همدلی می
  ؟آیا الزم است که همدلی کنیم؟ کجا

  تفاوتی، همدردي و همدلی کدام است؟فرق بی

  سوم

آشنایی با 
مراحل 
بروز 
  خشم

ده از شناخت مراحل بروز خشم استفا
  مراتبی خشمبه منظور مدیریت سلسه

  چهارم

  افزاییدانش
  کاربستن
  ارزشیابی
  تحلیل
  ترکیب

  موانع همدلی کدام هستند؟
  .هاي دوستانتان همدلی کنیدبا گفته

  .همدلی دوستانتان را ارزشیابی کنید
جلوگیري یاهایی به همدلی کمک چه مهارت

  کنند؟می
  هایی نیاز داریم؟چه مهارتبراي همدلی 

  چهارم

  
  مهارت
هاي 

مدیریت 
  خشم

سازي مفهوم خشم و انتخاب عملیاتی
هاي مناسب جهت مدیریت حلراه

  خشم

  پنجم

  افزاییدانش
  کاربستن
  ارزشیابی
  تحلیل
  ترکیب

  هایی نیاز داریم؟براي همدلی چه مهارت
  .چرا باید همدلی را یاد بگیریم

  .ي خودتان را نام ببریددو مورد از خطاهاي تفسیر
  گذارند؟آیا تفسیرهاي ناروا در روابط ما تأثیر می

براي جلوگیري از تفسیرهاي ناروا به چه احتیاج 
  داریم؟

  پنجم

راهکارها
ي عملی 
درباره 

مدیریت 
  خشم

خشم با استفاده  مدیریتهاي مهارت
  از ارائه الگو

  ششم

  افزاییدانش
  کاربستن
  ارزشیابی
  تحلیل
  ترکیب

گذاري، نام(اند؟ هاي تفسیري کدامخطا
  ... )زدایی و انسانیت

  این خطاها چه نقشی در روابط ما دارند؟
  .هر یک از خطاهاي تفسیري خودتان را نام ببرید

  براي جلوگیري از خطاهاي تفسیري چکار کنیم؟
  چیست؟ ماننتیجه خطاهاي تفسیري در روابط

  ششم

راهکارها
ي عملی 
درباره 

مدیریت 
  خشم

هاي تصوري اي نقش در موقعیتایف
  مختلف
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  هفتم

  افزاییدانش
  کاربستن
  ارزشیابی
  تحلیل
  ترکیب

  هایی احتیاج دارد؟همدلی به چه مهارت
  ...برچسب زدن و، پرهیز از فنون گوش دادن، انعکاس

  .دنبال کنیدو دیگران  فنون باال را در رفتارهاي خود
  .یدتان نام ببرنتیجه کاربرد فنون را در رفتارهای

  دهد؟چگونه رخ می تانترکیب فنون در همدلی

  هفتم
اکتساب و 

مرور 
  ذهنی

استفاده از روش خودآموزي شناختی 
براي کنترل اظهارات خود منفی به 

  منظور مدیریت خشم

  هشتم

  افزاییدانش
  کاربستن
  ارزشیابی
  تحلیل
  ترکیب

  شود؟همدلی چگونه تقویت می
  .دبه همدلی خودتان و گروه بازخورد بدهی

  .تان ارزیابی کنیدهمدلیاحساس خودتان را در قبال 
تان را ادامه دهید باید چگونه براي اینکه همدلی

  .عمل کنید
همدلی را به عنوان یک مهارت در خودتان 

  .توصیف کنید

  هشتم

ایفاي 
نقش 

هاي صحنه
مراسلسله

تبی خشم 
و 
  بنديجمع

هاي مدیریت خشم در موقعیت
طمینان از برانگیزنده خشم و حصول ا

درك مطالب ارائه شده در جلسات 
  آموزشی

  

  هایافته
نفره یعنی  18هاي به دست آمده از سه گروه داده
نتایج نشان داد . آموز وارد تحلیل شددانش 54

 3کنندگان در میانگین و انحراف معیار سن شرکت
گروه آموزش همدلی، آموزش مدیریت خشم 

کنترل به  رفتاي و - مبتنی بر رویکرد شناختی
و  20/14±8/1 ،90/13±3/1ترتیب برابر با 

در جدول زیر میانگین و . بوده است 1/1±93/13
انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش به تفکیک 

   .ارائه شده است هاگروهآزمون آزمون و پسپیش
  

  هاي پژوهشهاي آن در گروهآزمون شناخت اجتماعی و مؤلفه آزمون و پس میانگین و انحراف استاندارد پیش. 2جدول 
 
 

  گروه کنترل  مدیریت خشمگروه آموزش   گروه آموزش همدلی

  میانگین شناخت اجتماعی
انحراف 
  استاندارد

  میانگین
انحراف 
  استاندارد

  میانگین
انحراف 
  استاندارد

مرحله اول 
  شناخت اجتماعی

  18/1  28/14 68/1  61/14 32/1 28/14  آزمونپیش
  85/0  61/14 79/1 50/18 89/1 50/17  آزمونپس

مرحله دوم 
شناخت اجتماعی

  81/0  78/7 25/1 17/7 14/1 39/7  آزمونپیش
  10/1  17/8 44/1 78/13 41/1 33/17  آزمونپس

مرحله سوم 
شناخت اجتماعی

  32/0  11/5 43/0 22/5 46/0 28/5  آزمونپیش
  51/0  44/5 37/1 00/8 21/1 78/8  آزمونپس

مرحله چهارم 
ت اجتماعیشناخ

  42/1  50/48  06/2  17/50  75/1 61/49  آزمونپیش
  23/2  94/48  30/5  78/67  06/6  61/67  آزمونپس

مرحله پنجم 
شناخت اجتماعی

  32/0  11/5 38/0 17/5 23/0 06/5  آزمونپیش
  61/0  55/5 41/1 00/8 81/0 22/9  آزمونپس

نمره کل شناخت 
  اجتماعی

  86/81  33/2  32/82  27/3  78/80  73/1آزمونپیش
  32/2  77/82  19/6  05/116  69/6  44/120  آزمونپس
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که میانگین شود مشاهده می باالبا توجه به جدول 
آزمون پنج مرحله از شناخت اجتماعی در گروه پیش

، 28/5، 39/7، 28/14آموزش همدلی به ترتیب برابر با 
 ،14/1، 32/1و با انحراف استانداردهاي  06/5، 61/49
آزمون پنج میانگین پس. است 23/0و  75/1، 46/0

مرحله از شناخت اجتماعی در آموزش همدلی به 
با  22/9و  61/67، 78/8، 33/17، 50/17ترتیب برابر با 

 81/0و  06/6، 21/1، 41/1، 89/1انحراف استانداردهاي 
     که میانگین شود مشاهده می 2با توجه به جدول  .است
حله از شناخت اجتماعی در گروه آزمون پنج مرپیش

، 22/5، 17/7، 61/14به ترتیب  مدیریت خشمآموزش 
، 25/1، 68/1با انحراف استانداردهاي  17/5، 17/50
آزمون پنج میانگین پس. است 38/0و  06/2، 43/0

 مدیریت خشممرحله از شناخت اجتماعی در آموزش 
با   00/8و  78/67، 00/8، 78/13، 50/18به ترتیب 

 41/1و  30/5، 37/1، 44/1، 79/1حراف استانداردهاي ان
آزمون گروه کنترل در پنج همچنین میانگین پیش.  است

، 28/14شناخت اجتماعی به ترتیب عبارت از  مرحله
با انحراف استانداردهاي  11/5و  50/48، 11/5، 78/7
همچنین . است 32/0و  42/1، 32/0، 81/0، 18/1

شناخت  مرحلهترل در پنج آزمون گروه کنمیانگین پس
، 44/5، 17/8، 61/14اجتماعی به ترتیب عبارت از 

، 10/1، 85/0با انحراف استانداردهاي  55/5و  94/48
 آزمون پیشمیانگین نمره کل . است  61/0و  23/2، 51/0

شناخت در گروه آموزش همدلی و کنترل به ترتیب 
 73/1و  33/2با انحراف استانداردهاي  78/80و  61/81

آزمون شناخت اجتماعی در میانگین کل پس. است
و  44/120هاي آموزش همدلی و کنترل به ترتیب گروه

. است 32/2و  69/6با انحراف استانداردهاي  77/82
آزمون میانگین و انحراف استاندارد نمره کل پیش

به  مدیریت خشمشناخت اجتماعی در گروه آموزش 
و انحراف میانگین . است 27/3و  32/82ترتیب 

 آزمون شناخت اجتماعی در گروهپس استاندارد نمره کل
 19/6و   05/116آموزش شناختی رفتاري به ترتیب 

   .است
هاي آموزش جهت بررسی اثربخشی روش

همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان 
اي از آزمون تحلیل مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

قبل از . دمتغیره استفاده شدو چن متغیره تکواریانس 
هاي آن مورد بررسی فرضها پیشبکارگیري این آزمون

نرمال بودن توزیع  و تأیید قرار گرفت به این ترتیب که
 کنترلهاي آموزشی و متغیرهاي وابسته به تفکیک گروه

 64/0در دامنه  1آماره کالموگروف اسمیرنف. بررسی شد
64/0<KS-z<5/1 01/0(  قرار داشتp>(  و معنادار

 نبودند در نتیجه توزیع متغیرها از توزیع نرمال پیروي
ها همگنی شیب خط رگرسیون با اثر تعامل گروه .کندمی

مورد بررسی نیز ) هازمونآپیش( تصادفی کمکی و متغیر
که سطح معناداري برابري و مشخص شد قرار گرفت 

 بنابراین تر استمورد نظر بزرگتمامی متغیرها از سطح 
 همگنی شیب خطوط رگرسیون رعایت شده است

)05/0(p<. 2گانهخطی چندبراي بررسی عدم وجود هم 
ماتریس همبستگی متغیرهاي وابسته مورد بررسی قرار 

کدام از مقادیر داد که هیچ  نشان نتایج آن و گرفت
 90/0متغیرهاي وابسته باالتر از  بینضرایب همبستگی 

متغیرها برقرار  بینخطی چندگانه در نتیجه همیست ن
که فرض همگنی  دادنشان  نتیجه آزمون باکس .نیست

 کوواریانس برقرار نیست - هاي واریانسماتریس
)30/79=M ،48/0=F ،45=1df ،104× 22/8=2df ،
)01/0 (p<  دوم تا  مرحلهنتایج آزمون لوین هم براي

                                                             
1. Kolmogrov-smirnov 
2. Multi collinearity 
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و  >p)01/0( شناخت اجتماعی معنادار نیستچهارم 
 اخت اجتماعی معنادار استشناول  مرحلهبراي 

)01/0p< .( تبیین در نتیجه باید با احتیاط بیشتري به
متغیره پرداخت و آماره نتایج تحلیل کوواریانس چند

نتایج  3جدول  در. گرددمی المبداي ویلکز گزارش
شده ارائه  یرهتک متغاریانس چند متغیره و وتحلیل کو

  .  است

 
  براي شناخت اجتماعی یرهتک متغانس چندمتغیره و نتایج آزمون تحلیل کوواری .3جدول 

  

  منبع

  

  

  مانکوا

)84 ،10 (F  

  آنکوا

  اول مرحله

  شناخت اجتماعی

)63 ،3 (F 

دوم  مرحله

شناخت اجتماعی

)63 ،3 (F

سوم  مرحله

 شناخت اجتماعی

)63 ،3 (F

چهارم  مرحله

 شناخت اجتماعی

)63 ،3 (F

  پنجم مرحله

 شناخت اجتماعی

)63 ،3 (F

22/43  هاگروه ** 29/28 ** 67/192 ** **01/51  51/69 ** 71/56 ** 

  71/0  75/0  69/0  89/0  55/0  84/0  اندازه اثر

**P ≤ 01/0   

المبداي ویلکز  آماره ،3جدول  با توجه به
، >F ،001/0p)61/10(= 22/43(معنادار است 

و با  )2η= 842/0، 03/0= المبداي ویلکز 
اي پژوهش هدرصد بین گروه 99اطمینان 

تفاوت معناداري به لحاظ متغیر وابسته ترکیبی 
 )شده براي پنج مرحلههاي تعدیلآزمونپس(

 84هاي آموزشی برابر با وجود دارد و اثر گروه
همچنین تفاوت معناداري بین  .درصد است

هاي پژوهش از نظر شناخت اجتماعی گروه
 F )46/2(=29/28(اول وجود دارد  مرحله

،001/0p< ،55/0=2η.(  مقدار سطح معناداري
 ینیبنفربه دست آمده از مقدار آلفا با اصالح 

)0025/0=α( تر است و میزان این کوچک

اثربخشی آموزش با توجه به مجذور اتا در 
هاي پژوهش بین گروه. درصد است 55حدود 

دوم هم  مرحلهبه لحاظ شناخت اجتماعی 
 2η،  001/0= 89/0(تفاوت معنادار وجود دارد 

p< ،56/192=)46/2( F.(  مقدار سطح معناداري
 ینیبنفربه دست آمده از مقدار آلفا با اصالح 

)0025/0=α (و میزان این  تر استکوچک
 89اثربخشی آموزش با توجه به مجذور اتا 

    همچنین میزان اثربخشی . درصد است
سوم، چهارم و  مرحلههاي آموزشی براي روش

و به ترتیب ) >001/0p(پنجم هم معنادار بوده 
بنابراین با ؛ است 71/0و  75/0، 69/0برابر با 

هاي آموزش روش 3توجه به نتایج جدول 
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هاي در بهبود مؤلفه مدیریت خشمهمدلی و 
شناخت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل 

جهت بررسی . اي مؤثرندنافرمانی مقابله
کل  نمرههاي آموزشی بر اثربخشی روش

کودکان مبتال به اخـــتالل  شناخت اجتماعی
اي از آزمون تحلیل کوواریانس نافرمانی مقابله

هاي فرضابتدا پیش. استفاده شد متغیره تک
 مفروضه. آزمون مورد بررسی قرار گرفت

  همگنی شیب خط رگرسیون با اثر تعامل 
آزمون و متغیر وابسته شناخت اجتماعی پیش

هاي پژوهش مورد بررسی قرار در گروه
 95نتیجه به دست آمده با اطمینان رفت،گ

  2μ،05/0 p=02/0(درصد معنادار نیست 

،42/2=)54= n،3(F .(ها از در نتیجه داده
 همگنی شیب رگرسیون پشتیبانی  مفروضه

نرمال بودن عالئم اختالل در سه . نمایدمی
 - گروه پژوهشی با آزمون کالموگروف

 به آماره. اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت
قرار دارد  86/0تا  51/0 دامنهدست آمده در 

)05/0p> ( که معنادار نیست، در نتیجه توزیع
ها از توزیع نرمال پیروي متغیر وابسته در گروه

 =05/0p ،88/0(آزمون لوین  نتیجه. کندمی
51/2F (دهد که تساوي خطاي هم نشان می

 نتیجه 4در جدول . ها هم برقرار استواریانس
کل  نمرهبراي متغیره تکریانس تحلیل کووا

  . ارائه شده است شناخت اجتماعی
  

  ها بر شناخت اجتماعیآموزشجهت بررسی اثربخشی  یرهتک متغنتیجه تحلیل کوواریانس . 4جدول 

  مجذور اتا  سطح معناداري Fآماره  میانگین مجذورات  درجه آزادي مجذورات مجموع منابع

14/287  آزمون یشپ  1 14/287  78/11  001/0  19/0  

15/13826  هاگروه  2 08/6913  82/283  000/0  92/0  

86/1217 خطا  50 76/18     

  
شود که با توجه به جدول باال مشاهده می

هاي پژوهش وجود هتفاوت معناداري بین گرو
 ؛ و)2η،01/0p< ،82/283 =)50/2(F=92/0(دارد 

) ˂000/0(مقدار سطح معناداري به دست آمده 
) α =125/0( ینیبنفرفا با اصالح از مقدار آل

تر است در نتیجه تفاوت معناداري بین کوچک
   ها وجود دارد و میزان اثربخشی گروه

  ها بر بهبود شناخت اجتماعی با توجه آموزش

  . درصد است 92به مجذور اتا در حدود 
از  کی کدامپاسخ به این پرسش که  جهت

بر مدیریت خشم همدلی و هاي آموزشی روش
بهبود شناخت اجتماعی کودکان مبتال به 

به اي مؤثرتر است؟ اختالل نافرمانی مقابله
شده و مقایسه هاي  تعدیلبررسی میانگین
این نتایج در . ها پرداخته شدتفاضل میانگین

   .ول بعدي گزارش شده استدج
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  درصد 95مینان و با حدود اط ها مقیاس خردهشده به تفکیک هاي تعدیلتفاضل میانگین .5جدول 

  

نتیجه تفاضل و  5با توجه به جدول 
 شود که تفاضل میانگینها، مشاهده میمیانگین

مدیریت هاي آموزش همدلی و شده گروهتعدیل
دوم  مرحلهبراي شناخت اجتماعی  خشم

)72/3Md=    05/0و<p ( و پنجم)46/1Md=  و
05/ 0<p  ( معنادار است یعنی آموزش همدلی در

 95رفتاري با اطمینان  - مقایسه با آموزش شناختی
  صد سهم بیشتري در افزایش شناخت اجتماعی در

   .دارد پنجمدوم و  مرحله

 

   و بحث گیرينتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی و 

بر و مدیریت خشم هاي همدلی مقایسه آموزش
شناخت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل نافرمانی 

     .اي انجام شدمقابله
متغیري چندنتایج آزمون تحلیل کوواریانس 

بهبود شناخت نشان داد آموزش همدلی موجب 
در کودکان مبتال به اختالل نافرمانی  اجتماعی

هاگروه (I) متغیر وابسته  (J) هاگروه  

تفاوت 
  هامیانگین

)I-J( 

انحراف 
 استاندارد

 سطح
 معناداري

 95حدود اطمینان 
 درصد

 حد باال حد پایین

اول  مرحله
شناخت 
  اجتماعی

 آموزش همدلی
- رفتاري -آموزش شناختی 87/0  48/0  29/0  04/2-  31/0  

93/2 کنترل * 50/0  00/0  72/1  13/4  

  آموزش
 رفتاري-شناختی

87/0 آموزش همدلی  48/0  29/0  31/0-  04/2  

78/3 کنترل * 52/0  00/0  53/2  05/5  

دوم  مرحله
شناخت 
اجتماعی

 آموزش همدلی
72/3 رفتاري -آموزش  شناختی * 43/0  00/0  56/2  89/4  

22/9 کنترل * 44/0  00/0  02/8  41/10  

  آموزش
 رفتاري-شناختی

- همدلی آموزش 72/3 * 43/0  00/0  89/4-  55/2-  

38/5 کنترل * 49/0  00/0  16/4  60/6  

سوم  مرحله
شناخت 
 اجتماعی

 آموزش همدلی
61/0 رفتاري -آموزش  شناختی  29/0  0.24 18/0-  40/1  

23/3 کنترل * 29/0  00/0  42/2  04/4  

  آموزش
 رفتاري-شناختی

- آموزش همدلی 61/0  29/0  0.24 40/1-  18/0  

61/2 نترلک * 34/0  00/0  75/1  45/3  

چهارم  مرحله
شناخت 
 اجتماعی

 آموزش همدلی
54/0 رفتاري -آموزش  شناختی  35/1  1.00 18/3-  21/4  

33/17 کنترل * 38/1  00/0  57/13  10/21  

  آموزش
 رفتاري-شناختی

- آموزش همدلی 54/0  35/1  00/1  21/4-  14/3  

68/16 کنترل * 68/1  00/0  50/12  86/20  

  پنجم مرحله
شناخت 
اجتماعی 

 مرحله پنجم

 آموزش همدلی
46/1 رفتاري -آموزش  شناختی * 29/0  00/0  65/0  25/2  

59/3 کنترل * 30/0  00/0  77/2  42/4  

  آموزش
 رفتاري-شناختی

- آموزش همدلی 46/1 * 29/0  00/0  25/2-  65/0-  

17/2 کنترل دوم * 35/0  00/0  28/1  07/3  
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هاي این یافته با نتایج پژوهش. شوداي میمقابله
دسوزا و ؛ )2011(الم و همکاران چیومینگ

؛ )2010(و همکاران  ریف ؛)2011(همکاران 
که ) 2004(جولیف و فارینگتون و  )2001(بوربا 

همدلی ظرفیتی جهت فهم رفتار  ان کردندبی
کند و فراهم می هاي آنهاتجربه احساس و دیگران

ها و افکار و دیدگاه دیگران فرد را با احساس
همچنین این یافته با . زند همسو استپیوند می

  ایوانیک  ؛)2011( و همکاران یو نتایج پژوهش
و واکر  )1390( وزیري و لطفی عظیمی ؛ )2006(

آموزش که نشان دادند ) 2008(کاران و هم
همدلی منجر به بهبود رفتارهاي اجتماعی و 
همدالنه در افراد بزهکار و مجرم  و کاهش 

همسو شود آموزان میرفتارهاي پرخاشگرانه دانش
   . است

از آنجایی  توان گفتدر تبیین این یافته می
حالت آموزد آموزش همدلی به فرد می که

خود را جاي  ،درك کند دیگران را احساسی
دیگر به جهان  يز منظر فردا بگذارد ودیگري 

این درك ) 2013و همکاران،  1دهنینگ( بنگرد
کودك مبتال به شود موجب میدیدگاه دیگران 

نیات و  ،مقاصدبتواند  ايمقابله یاختالل نافرمان
شناخت و درك کند  به درستی راباورهاي دیگران 

ین کودکان طی آموزش ا. ارتقا یابد اشاجتماعی
ان حساسیت نسبت به دیگر همدلی یاد گرفتند

از دید  را امورو  )الف1983دیویس، ( داشته باشند
گیري دیدگاه). الف1983دیویس، ( نگاه کنندآنها 

دهد را کاهش میاین کودکان رفتار خودمحورانه 
گري و تعیین کندو تعامالت همکارانه ایجاد می

                                                             
1. Dehning 

اجتماعی زندگی  ملکردمهم براي موفقیت در ع
تواند شناخت می و ؛)2012، 2کلبی(روزمره است 

همدلی به افراد کمک . اجتماعی را بهبود ببخشد
احساسات و افکار دیگران را کند که می

توانند حاالت سازي کنند و بنابراین بهتر میشبیه
، شرمن(ذهنی دیگران را به درستی تفسیر کنند 

 توانایی همدلی،). 2010، 3لی، گوئاجاردو و شرت

 افکار و احساسات با را فرد که است مهمی
 اجتماعی دنیاي به را او کند، می هماهنگ دیگران

 ترسیم وي براي را دیگران به کمک زند، می پیوند

د و کن می جلوگیري دیگران به آسیب از ،کند می
 که است اجتماعی رفتارهاي ةبرانگیزانند نیروي

جولیف و ( اردد پی در را گروهی انسجام
در . )2010ریف و همکاران، ؛ 2004، 4فارینگتون

آموزش همدلی فرد با یادگیري، شناخت و درك 
ها، و تفسیر موقعیت احساسات خود و دیگران

مناسب را کسب  همدالنهتوانایی دستیابی به رفتار 
و در پی  )1390وزیري و لطفی کاشانی، (کند می

  . بدیامی رتقااش اآن شناخت اجتماعی
همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس 
چندمتغیره نشان داد آموزش مدیریت خشم 

در کودکان مبتال افزایش شناخت اجتماعی موجب 
این یافته با . شوداي میبه اختالل نافرمانی مقابله

ابوالمعالی  و )2006( هالین و پالمر نتایج پژوهش
که نشان دادند ) 1388(حسینی و همکاران 

شناخت  موجب بهبودمدیریت خشم  آموزش
   ر و مجرمین پرخاشگربزهکاپسران اجتماعی 

همچنین این یافته به طور . شود همسو استمی

                                                             
2. Colby 
3. Sherman, Lee, Guajardo & Short  
4. Jolliffe   & Farrington 
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هایی که نشان دادند ضمنی با نتایج پژوهش
هاي مدیریت خشم منجر به بهبود آموزش مهارت

 براي را آموزان دانش و شودروابط اجتماعی می
 محل مدرسه، فردي، بین روابط در حضور مؤثر

 سازدآماده می اجتماع کلی طور به و کار
؛ 2002 ؛ پایلت،2005فریدن،؛ 1391برغندان، (

 ؛ برادبوري و کالرك،2009 ؛ الوسن، 2010 جوي،

انتصار فومنی و  2006دالنیک و همکاران،  ؛2009
  . همسو است) 2013و صالحی، 

افزایی موجود در روش آموزشی شناخت
شود کودکان مبتال به ث میمدیریت خشم باع

فردي اي که در مسائل بیناختالل نافرمانی مقابله
هاي محدودتري دارند و بالطبع حلخود، راه

پیامدهاي محدودتري را در ارتباط  با رفتار خود 
رفتار خود و دیگران به  ازبینند، آگاهی بیشتري می

هاي خشم خود دست آورند و بتوانند برانگیختگی
انکار آن، مدیریت کنند و از دیدگاهی را بدون 

تر به مسائل نگاه کنند و اطالعات اجتماعی وسیع
را به صور گوناگون مثبت و بدون برانگیختگی 

  .  مورد پردازش و تفسیر قرار دهند
آموزش مدیریت خشم به کودکان مبتال به 

 ، آگاهی این کودکان رااياختالل نافرمانی مقابله

 کنندههدایت و محرك که الگوهاي تفکري از

 را هاییروش و دهدمی ، افزایشهاست آن رفتار

آموزد می آنها شان بهمنفی تفکر با مقابله براي
طور که همانو  )2004اولندیک،  و بارت(

و ولیزاده، دواجی و ) 2005( 1پژوهش پوترافرون
توان گفت ، میاست نشان داده) 2010( 2نیکمال

جود در بطن هاي اجتماعی مووجود مهارت

                                                             
1. Potter-Efron 
2. Valizadeh, Davaji & Nikamal 

هاي فرد با ارتباط یرهداآموزش مدیریت خشم، 
در واقع . ددهاجتماعی را گسترش می شبکه

آموزش مدیرت خشم از طریق شناسایی دقیق 
هاي همراه خشم، مدارا کردن با افکار و هیجان

خشم، آشنایی با تغییرات  یزندهبرانگهاي محرك
 تنآن و با بکارگیري تمرین  هفیزیولوژیک همرا

       هاي مثبت و تقویت ، خودگویییآرام
فزایش بازي نقش سبب ا یلهوسورزي به جرئت

  . شودمی کودكدر شناخت اجتماعی 
هاي شده گروهتعدیل نتیجه تفاضل میانگین

مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد آموزش همدلی و 
اول،  مرحلهدر سه نشان داد  رفتاري ـ شناختی

بین اثربخشی این  سوم و چهارم شناخت اجتماعی
دو روش آموزشی تفاوت معناداري وجود ندارد 
که در تبیین نبود تفاوت معنادار در این سه مرحله 

وجوه اشتراك به توان میاز شناخت اجتماعی 
هاي مدیریت خشم مبتنی بر ماهیت آموزش
هر . رفتاري و همدلی اشاره کرد -رویکرد شناختی

افزایش  است که اي گونه بهآموزشی  دو روش
و نیز  خودهاي هیجان خودآگاهی فرد نسبت به

را در دل خود دارد تر عواطف دیگران درك دقیق
و برخورداري از این ) 2010ماتیز و الکمن، (

تواند در بهبود شناخت اجتماعی در ها میمهارت
  . این سه مرحله مؤثر باشد

شده تعدیل تفاضل میانگین یجهنتهمچنین 
آموزش همدلی در  نشان دادهاي آموزشی گروه

هاي اجتماعی دوم و پنجم داستان مرحلهبهبود 
. مؤثرتر از آموزش مدیریت خشم بوده است
 پردازش اطالعات اجتماعی در دو سطح کنترل

) هشیارانه، تحت کنترل و تعمدي(شده و آشکار 
) ناهشیار، خودکار و شهودي(و خودکار و ضمنی 

87 



 
...مقایسه اثر بخشی آموزش هاي همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی  :محبوبه طاهر و همکاران  

 

  

 

دهد ان میهمدلی به فرد امک. گیردصورت می
او احساس یا فکر  دربارهخود را با آنچه دیگران 

کنند، هماهنگ سازد و امکان برقراري تماس می
مؤثر با دنیاي اجتماعی پیرامون خود و جلوگیري 

از طرفی . از ایجاد آسیب افراد دیگر را فراهم کند
دیگر از آنجایی که این کودکان در پاسخ به 

، سوگیري آمیز و مبهمهاي تحریکموقعیت
د و رفتارهاي خود دهناسنادي خصمانه نشان می

کنند و ماهیت تعبیر میرا تحریف و سوء
گیرند رفتار خود را نادیده می پرخاشگرانه

، رفتار پرخاشگرانه علیه دیگران )1992الکمن، (
جویی و پاسخ به تهدید و را به عنوان تالفی

کارهاي  مجموعکنند و آن را از تحریک تفسیر می
. سازندکارهاي مجاز وارد می مجموعممنوع به 

آموزش همدلی با ایجاد ادراکی درست از دیگران 
کاهد و ها میاز تعبیر و تفسیر دلخواه موضوع

شانس رفتارهاي مبنی بر مفاهمه و پذیرش را 
کند و همین موضوع به تفسیر صحیح بیشتر می

به . شودها و نیات دیگران منتهی میموقعیت
تواند پیامدهاي نایی همدلی، فرد میکمک توا

رفتار خود را تشخیص دهد و در نتیجه به 
  . هاي دیگران پاسخ مناسب دهدخواسته
هاي همدلی و مؤثر بودن آموزش به توجه با

هاي اختالل مدیریت خشم در کاهش نشانه
اي و کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

 نوجوانی و دکیکو دوران در اختالل این فراوانی

 روز به درمانی روز مرکزهاي به مراجعه میزان که

از آنجایی که  رود ومی باال اختالل، این علت به
هایی از بسیاري از کودکان و نوجوانان جامعه رگه

هاي کودکان مبتال به اختالل نافرمانی ویژگی

 گونه ایندهند اي را با شدتی کمتر نشان میمقابله
هاي خاص نباید به جمعیت مداخالت مؤثر را

آموزش  برنامهشود پیشنهاد می. محدود کرد
مدیریت خشم و آموزش همدلی که هر دو از 

شوند به دروس هاي زندگی محسوب میمهارت
اجباري مدارس اضافه شوند تا با آموزش آنها از 

اي به بروز، تشدید و تبدیل اختالل نافرمانی مقابله
ختالل سلوك، ا ویژه به(ها سایر اختالل

مواد و اختالل شخصیت  سوءمصرف
رسد به نظر می. پیشگیري شود) ضداجتماعی

هاي آموزش مشاوران مدارس در خصوص مهارت
 برنامههمدلی و مدیریت خشم و قرار دادن 

آموزش مدیریت خشم و آموزش همدلی در 
هاي ضمن هاي آموزش خانواده و برنامهسرفصل

حتی . رسدیضروري به نظر م خدمت مشاوران
هاي آموزشی را به عنوان توان این برنامهمی

    هاي ضروري و اساسی مورد نیاز مهارت
تر آموزان مقاطع اولیه و سطوح پاییندانش

تحصیلی مورد توجه قرار داد تا نتایج بهتري داشته 
هاي زندگی همچنین در آموزش مهارت. باشد

تر تري جهت تمرین و ممارست بیشفرایند طوالنی
  . و نهادینه شدن مهارت مدنظر قرار گیرد

ها در شاین رو آموزشنتایج نشان داد که 
بهبود شناخت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل 

از آنجایی که مؤثر بوده است اما  اينافرمانی مقابله
شود پیگیري نداشت پیشنهاد می دورهاین پژوهش 

    ها، جهت بررسی ماندگاري اثر آموزش
پیگیري را نیز در نظر  دورههاي بعدي هشپژو

هاي مدیریت مهارتدر مجموع آموزش . بگیرند
خشم و آموزش همدلی از طریق گردآوري افراد 
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داراي مشکل همسان و در قالب آموزش گروهی 
به آنها القا کرد که دیگران نیز مشکالتی همانند 

ترین آنها دارند و این تأییدي بر یکی از مهم
است  1شمولیدرمانی یعنی جهاناصول گروه

البته با . )1392پور، عموزاده و قدم حسنوند(
وجود مزایاي آموزش گروهی، در مورد کودکان 

اي باید گفت به مبتال به اختالل نافرمانی مقابله
    آموزش آنها در  جهت ماهیت این ختالل

ها شان در این گروهنفره و مدیریت 18هاي گروه
که همراه  طوري بهنیز همراه بود  هاییبا دشواري

با آموزشگر دستیار دیگري هم در جلسات 
آموزشی حضور داشت تا در طول جلسات نظم 

شود پژوهشگران برقرار باشد بنابراین پیشنهاد می
   بعدي هنگام کار گروهی با این کودکان در 

 .  تر به آنها آموزش دهندهاي کوچکگروه

هاي نامهپژوهشی، بر پیشینهبر اساس 
آموزشی و مداخالتی که در رابطه با کودکان مبتال 

گیرد اي صورت میبه اختالل نافرمانی مقابله
زمانی مؤثرتر خواهد بود که به صورت 
چندوجهی صورت گیرد یعنی سایر عوامل مؤثر 

ترین آنها شامل والدین و معلمان است که مهم
ی هایوارد مداخله شوند تا با فراهم آوردن مهارت

شده از دستاوردهاي کسب در جهت حمایت
هاي والدینی و ارتباط توسط کودك و نیز مهارت

    مؤثر، به وي در تمرین و حفظ یادگیري 
بنابراین اگر  ؛هاي مورد نظر کمک نمایندمهارت

این امکان وجود داشت که معلمان و والدین نیز 
آموزشی شرکت نمایند، بر میزان  برنامهدر 

هاي آموزشی در جهت تداوم برنامهاثربخشی و 

                                                             
1. Universality 

 پیشنهاد رو این از شداهداف مورد نظر افزوده می

 هايمهارت با آموزش پژوهشگران بعدي، شودمی

 و تقویت زمینه معلمان، و والدین به مرتبط

 فراهم را نظر درمانی مورد تغییرهاي استمرار

  .آورند
             شهر ساري، به نمونه بودن مختص

     محدود را دیگر به شهرهاي نتایج پذیريتعمیم 
     این پژوهش، شامل مطالعه مورد نمونه کند،می 
    شهر هفتم و هشتم هايپایه پسر آموزاندانش 

   را نتایج پذیريتعمیم میزان امر این بود کهساري 
        با ها و شهرهاسایر پایه دختر آموزاندانش به 
این  شودراین پیشنهاد مید بنابکنمی مواجه مشکل 

وي کودکان دختر پژوهش در سایر شهرها و بر ر
اي تکرار شود تا مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

  توجه همچنین با. پذیري افزایش یابدامکان تعمیم
          و کودکی دوران در اختالل این فراوانی به 
هاي داخلی در مورد نوجوانی و کمبود پژوهش 

      انجام رسداي به نظر مینافرمانی مقابله اختالل
 و اختالل این با مرتبط شناختیروان هايپژوهش 

              و شناسایی به تواندمیاش متغیرهاي همسایه
 هايکودکان کمک این در روانی مشکالت درمان

  .توجهی کند شایان
  

  سپاسگذاري
 و محترم ریاست صادقانه زحمات از وسیله بدین

شهر  2و  1ناحیه  پرورش و آموزش ارکنان ادارهک
 در که اداره آن تحقیقات شوراي اندبیر و ساري

 و نمودند یاري را ما پژوهش انجام و اجرا

 در کنندهشرکت آموزاندانش تمامی همچنین از

  . سپاسگزاریم حاضر، پژوهش
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