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اثربخشی آموزش فراهیجانی والد محور بر کاهش پرخاشگری 

 و رفتارهای مخل کودکان پیش دبستانی

 3خدیجه ابوالمعالی الحسینی  ، *2ملوک خادمی اشکذری، 1 زهرا محمدزاده

 مقاله پژوهشی

 چکیده

مخل  با هدف اثر بخشی آموزش فراهیجانی والد محور بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای پژوهش حاضر، :مقدمه

 کودکان پیش دبستانی انجام شد. 

 2یگیری پپس آزمون با -: پژوهش از نوع کاربردی و روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمونروش پژوهش

-1401ی پیش دبستانی شهر تهران در سال تحصیلدختر  هش کودکان ماه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژو

کودک  30 با استفاده از جدول کوهنبود. با روش نمونه گیری هدفمند و به صورت تصادفی از بین آنها، 1400

 15یش )دختر دارای رفتارهای مخل و پرخاشگری به همراه والدینشان انتخاب شدند.والدین در دو گروه آزما

رفتند گقرار  جلسه تحت آموزش فراهیجانی7نفر( جایدهی شدند. والدین کودکان گروه آزمایش 15نترل)نفر( و ک

 رمف راتر رفتاری مشکالت پرسشنامه از ها و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده

 زمونآ از استفاده با ها ه شد. دادهاستفاد (2008دبستانی) پیش کودکان پرخاشگری مقیاس و (1975والدین)

 . شدند پردازشspss19مکرر و نرم افزار  اندازه گیری با واریانس تحلیل

ر کاهش پرخاشگری آموزش فراهیجانی والد محور به عنوان یک مداخله د نتایج نشان دهنده این بود که ها:یافته

  و رفتارهای مخل کودکان موثر است

ه والد محور از طریق کمک به والدین برای اهمیت دادن ب در آموزش فراهیجانی:  بحث و نتیجه گیری

نات خود و احساسات و هیجانات کودک و اتخاذ دیدگاه پذیرا نسبت به آن، بهبود توانایی کودک در ابراز هیجا

 در نتیجه کاهش احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه و مخل در وی تسهیل شد.

 

                                                                                                                                         
 واحد علوم و تحقیقات. تهران، ایران -شناسی تربیتی،  دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکتری روان   1

وانشناسی تربیتی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، .دانشیار گروه ر  .2

 mkhademi@alzahra.ac.irایران

 واحد تهران شمال.تهران،ایران -اسالمی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد 3  
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 ، پرخاشگری، رفتارهای مخل ،کودکان پیش دبستانیآموزش فراهیجانی والد محور ها: کلید واژه

 28/05/1401: رشیپذ خیتار    07/04/1401: افتیدر خیتار
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 مقدمه

 و بهنگام مداخله کودکان، تــشخیص مشکالت بــرای مناســبی ســالهــای پــیش دبــستانی دوران
 بهنگـام وتغییـررفتارهـای خلهمدا. است آنان آینده تحصیلی و اجتماعی مـشکالت عاطفی، از گیـری پیش

ـن در کـودک ناسـازگار  همساالن و نزد محبوبیت و اجتماعی مهارتهای افزایش حـساس، موجب دوره ای
ــرای را کودک و شده بزرگساالن ــذیرش بـ ــای تحصیل پـ ــسلولیتهـ  ،چراغی ).میسازد آماده دبستانی مـ

نیزاز جمله مشــکالت روانشــناختی رای   2و پرخاشــگری1رفتارهای مخل . (2016،اکبری دهکردی،بیدقی
شد؛ که می تواند هم برای کودک و هم افراد دیگر همچون والدین و مربیان وی دارای دراین دوران می با

گاو ای منفی تحت تاثیر قرار دهد )پیامدهای بســـیاری باشـــد و در نهایت ارتبا  کودک با آنها را به گونه
سکو و پویی ضات نافرمانی مثل کودکان رفتارهایی مخل فتارهای(. منظور از ر2015، 3 ،پا  مقابله ای ،اعترا

شگری خشم، قهر، سرسختی، کالمی، ست که خود اموال تخریب یا و پرخا  از بخشی میتوانند یا دیگران،ا
شد شکیل را کودکی دوران طبیعی ر شد بهنجار طور که به افرادی در و دهند ت ست ممکن نیز کنندمی ر  ا
شخیصی ای)راهنم دهند روی  رفتارهای .(2014سیدمحمدی ترجمه ی 2013روانی، آماری اختالالت و ت

شته همراه به او والدین و کودک برای زیان باری آثار میتوانند کودکی دوران مخل شند.کودکانی دا  که با
 قرار مداوم رفتاری مشـــکالت افزایش خطر در میگذارند نمایش به را مخل رفتارهای از باالیی ســـطو 

رند اغلب کودکان و نوجوانان با مشـــکالت رفتاری، احســـاســـات منفی دارند و با دیگران بدرفتاری میگی
سیمی شتر موارد، معلمان و همکال صتها، آنان را طرد میکنند و در بی شی کنند و در نتیجه فر های آموز

سینیآنان، کاهش می سینی و مان سوی دیگر، (4،2018یابد )مان شگریاز  شناخته به عنوانیز  پرخا ن رفتاری 
س شودیم شگرانه دوران کودکیم یش کی ایشخص  کیبه  بیکه احتماال منجر به آ  یگردد. رفتار پرخا
افت  ی وســـوص مصـــرف مواد، افســـردگ ،یبزهکار یکننده برا ینیب شیعامل پ کیتواند به عنوان یم

ص شد یلیتح ستا،پژوهش. (2021، 5)هاوز و همکاران با شان ها در همین را  والدینی پذیرش که ه اندداد ن
 باشـــد چرا که ،رواب  مخل و پرخاشـــگری کودکان رفتارهای برکاهش تأثیرگذار عوامل از می تواند یکی

 مشـــکالت از درپیشـــگیری دارد، کودکان اجتماعی روانی تحول در که اهمیتی بر عالوه خانواده درون
سزایی نقش نیز رفتاریکودکان ضای و ینوالد و کودک میکند؛ رواب  ایفا ب  و شبکه چون خانواده، سایراع

ــت پیچیده هم در نظامی ــ  بنابراین. بایکدیگرند متقابل کنش در آن افراد که اس ــب پاس  به والدین مناس
 رفتاری آموزش در. باشــد کودکان مثبت رفتارهای تداوم و رایجاد د مهمی عامل میتواند کودک، رفتارهای
ـــت براین فرض والدین با  ویژه به اطرافیان با نابهنجار( یا بههنجار رفتارهای از مکودک)اع رفتار که اس

                                                                                                                                         
1 Disruptive behaviors 
2 Aggression 
3 Gao Z., &colleague 

4 Mancini A.,  & Mancini.F 
5 Hawes S. W., & colleague 
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صالنی، شادفر، اللهی، امان. )دارد رابطه والدینش، شود عو کودک بخواهیم رفتار اگر (بنابراین2018 ا  ض 
 در والدین حســاســیت عدم و نظارت عدم گفت میتوان واقع در. ض کنیم عو را اطرافیان کودک رفتار باید

بنابراین  (2017ترابیان،)دارد ارتبا  ها بچه زندگی بعدی دوران در رفتاری مشکالت ایجاد با کودکی دوران
ست ،. شگریکودک با  مشکالتیکی از عناصری که در خانواده ممکن ا شدید  رفتارهای مخل و پرخا را ت

سلله فراهیجان ست 1نماید، م سازه هیجان هایی را در بر می گیرند  در اعضای خانواده ا س  . این  که در پا
به هیجان های دیگر رخ می دهند مثل احساس شرم درباره خشم یا احساس خشم درباره اضطراب)بیلن،وو 

هدایتگری والدین بر  ( همچنین تمرکز فراهیجان2021به نقل از اعلم الهدی و زینالی، 22019و تامپســون،
ستفاده میابزارهایی  و ست که آنها ا ست هیجانش کمک کنندکنند تا به فرزند خود برای ابا )دامیکو  راز در

سی ستیت و ترنر .(2022، 3و گرا شی 2014)4ا شکل گیری هیجانات و تاثیر آگاهی بخ ( بر نقش والدین در 
و هدایت والدین در موقعیت های هیجانی فرزندان تاکید می کنند و معتقدند فرزندان با دریافت آموزش 

سوی والدین ، در م ستگی هایی در حیطه هیجانات از  شای ساس  سترس های بیرونی اح واجه با موانع و ا
شتری می نمایند.نجاتی فر،  ش( درپ2020ی )قمرانی وعابدبی شی مداخله والد  یژوه سی اثربخ با هدف برر

ــناختی هیجان کودکان با مشــکالت رفتاری برونی  محور مبتنی بر فلســفه فرا هیجانی گاتمن بر تنظیم ش
ـــده  تای ش ـــان از تأثیر مثبت مداخله والد محوراین امر ن پرداختند و ن متغیرهای تمرکز مجدد بر  بر ش
خویش، پذیرش، نشـــخوارگری، تمرکز مجدد  مالمتپذیری، ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاهبرنامه

سون دیگران  مالمتسازی و مثبت، فاجعه شان داد که 2019)5بود. مرکنت ،بیلر و تومپان ( در مطالعه خود ن
های فلسفه فراهیجان روشی مؤثر برای کمک به افزایش توانایی والدین مبتنی بر تلوری مربیگری هیجان

ست.  شناختی آنها ا ستگی و مهارت اجتماعی، عاطفی و  سبک دلب کودکان برای تنظیم هیجانی و بهبود 
شان دادند که آموزش 2017)6کوهدس ،چن و لیبرمان  سی خود ن سفه فرا( در برر شامل فل  ،یآگاههیجان 

 یدرون یرفتارها اعم از ی کودکمشکالت رفتاردر کاهش  انمادربه کودکان  عواطف یگریو مرب رشیپذ
 و دالور، ،درتاج موثر است.مختاری مصیبی ،اضطراب و استرس پس از سانحه  ،یعالئم افسردگی، رونیو ب
ــ( پ2021) زادهیعل یحاج ــ یژوهش  جانیه میظکودک بر تن-بر تعامل والد یدرمان مبتن یبا هدف اثربخش

ــطراب انجام  یدارا ییپنجم ابتدا هیدختران پا  یدوره درمان مبتن کیمعنادار  ریاز تأث یحاک  ینتا دادنداض
لد کودک بر تنظ عامل وا ـــایی بود یریگپی و آزمونپس مراحل در دختر آموزاندانش جانیه میبر ت پارس .

دانش  یو هوش عاطف یبا خودکارآمد نیوالد یجانیفراه یها رابطه سبک یبه بررسی پژوهش( در 2010)
ــتانیدب آموزان  رینوجوانان تحت تاث یو هوش عاطف ینشــان داد که خودکارآمد  یپرداخته اســت. نتا یرس

                                                                                                                                         
1 Meta-emotion 
2 Bilen, N. H., & colleague 

3 D'Amico, A., & Geraci A. 
4 Stets J E, & Turner J. H 
5Merchant, E. K., & colleague 
6 Cohodes, E., & colleague  
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ست نیوالد یجانیفراه یسبک ها شان2018.امان اللهی و همکاران) متفاوت ا  دادند ( در پژوهش خود ن

مخل در دانش  رفتارهای کاهش و مادران والدینی افزایش پذیرش به منجر کودک-والد درمانی رابطه که
 -اهمیت و ضـــررورت نقش موثر خانواده و رابطه والدبه آموزان مقطع ابتدایی می گردد.بنابراین با توجه 

رود که از ؛ انتظار میاختالالت و مشـــکالت رفتاری و هیجانی کودکانایجاد و یا رفع و درمان  فرزند در
پرخاشـــگری  و به درمان مؤثر  ، بتوان نســـبتفرزند -رابطه والدو بهبود  محور خانواده مداخالتطریق 

. از ســـوی دیگر مطالعه متغیر فراهیجانی در زمینه تعامل کودک و کودکان اقدام نمود رفتارهای مخل در
والد  در دوره اوان کودکی با محدودیت پژوهش روبروســت و بیشــتر پژوهش ها در زمینه رواب  زوجین و 

سنی ست مقاطع  سی قرار گرفته ا ضرهدف  لذا . باالتر مورد توجه و برر شی  پژوهش حا سی اثر بخ برر
 آموزش فرا هیجانی والد محور بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای مخل کودکان پیش دبستانی است.

 روش پژوهش

ــی و با طر  پیش آزمون ــر از نون نیمه آزمایش ه یگیری گروه آزمایش و گواپپس آزمون با -پژوهش حاض
ستان شیپ دختر شامل کودکانآزمودنی ها ،  بود. ستان شیبود که در مراکز پ یدب سال شه یدب ر تهران در 

یری، از بین این کودکان پس از غربالگری، یک مرکز پیش .برای نمونه گحضـــور داشـــتند 1401-1400
ساس مالک ستانی انتخاب و بر ا سوی والدین ، برادب ری میانگین ها و بهای ورود و اجرای پیش آزمون از 

ساس جدول کوهن سنی  30همتا کردن آزمودنی ها، بر ا راه والدین آنها ؛ ساله به هم 6-4کودک در گروه 
شدند. هر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گ مارده 

ـــامل  ـــه ت 7 روه آزمایشگنفر بود. والدین)مادران(  15کدام از گروه ها به تفکیک ش حت آموزش جلس
 یافت نکرد. ای درگونه مداخلهنترل هیچو گروه ک فراهیجانی والد محور قرار گرفتند

(و مقیاس پرخاشگری کودکان 1975در پژوهش حاضر، از دو پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر فرم والدین )
ستانی) شنامه2008پیش دب س شد. پر ستفاده  شکالت ( ا س ت: راتر رفتاری م  1975 سال در راتر مایکل و

 کودک رفتارهای به توجه با دقیقه 20 حدود در والدین سوال که ازسوی 18پرسشنامه دارای  شده ساخته
درجه ای از نون مقیاس لیکرت  3تکمیل می گردد. پاس  سواالت پرسشنامه ،به صورت  گذشته ماه چند در

 و 36 تا صفر بین هانمره ندی شده است. دامنه( درجه ب2( تا حدی درست است)0از اصال درست نیست )
ست برش نقطه 13 نمره شکل دارای بگیرند باالتر یا 13 نمره که کودکانی. ا  شوندمی شناخته رفتاری م
 بازآزمایی پایایی( 1975) کاکس و راتر(. 2016 بیگلریان، و طهماسبی تجریشی، پورمحمدرضای گودینی،)
 نیز پرسشنامه توافق میزان کرده اند. گزارش 74/0 ماه دو زمانی فاصله با پرسشنامه را این درونی پایایی و
ست به 76/0 شنامه این پایایی نیز ایران در( 1997) دژکام و مهریار بوالهری، زاده،توکلی. آمد د س  با را پر

 سازه روایی( 1975) کاکس و راتر .کردند گزارش 85/0 و 68/0 ترتیب به بازآزمایی و کردن نیمه دو روش
سب برازش شاخصهای با را ابزار این  سواالت بین همبستگی ضریب همچنین و دارند قرار تایید مورد منا

 در( 1997) همکاران و زادهتوکلی. بود آن همزمان روایی بیانگر که آوردند دســت به 67/0 را پرســشــنامه
 گزارش 85/0 و 68/0 ترتیب به بازآزمایی و کردن نیمه دو روش با را پرســـشـــنامه این پایایی نیز ایران
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سشنامه سازه روایی ابزار، این محتوایی و صوری روایی تایید با همچنین آنها. کردند  آزمون طریق از را پر
 .دادند گزارش یافته برازش را آن عاملی ساختار و داده قرار بررسی مورد عاملی و اکتشافی عاملی تحلیل

شنامه س شگری پر ستانی) پرخا شگری کودکان 2008کودکان پیش دب سنجش میزان پرخا  یشپ(: برای 
 هاجمی،ت -فیزیکی پرخاشــگری تهاجمی، -کالمی مولفه )پرخاشــگری 4ســؤال و 43دارای  دبســتانی
اس لیکرت درجه ای از نون مقی 5تکانشی(است. پاس  سواالت به صورت  خشم و ای¬رابطه پرخاشگری
صال) ست. در4( تا اغلب روزها)0از ا شده ا . م جمع می گردند. نهایت، تمامی مولفه ها با ه ( درجه بندی 

 پرخاشـــگری میزان دهنده نشـــان ترباال نمرات و میگیرد قرار 0-172 بازه در فرد هر برای ابزار کل نمره
شتر ست. بی شنامه در کرونباخ پایاییآلفای ضریب.  ا س شگری نهچهارگا عاملهای در و 98/0 کل پر  پرخا
شم و ای¬رابطه ،تهاجمی -فیزیکی تهاجمی، -کالمی شی خ  در .%93 و% 92 ،%94 و %88 شامل : تکان
 هاجمی،ت -کالمی پرخاشــگری های¬زیرمقیاس برای کرونباخ آلفای پایایی ضــریب نیز، حاضــر پژوهش

 با برابر بترتی به پرخاشــگری مقیاس کل نمره و ای¬رابطه پرخاشــگری تهاجمی، -فیزیکی پرخاشــگری
ست به 84/0 و 74/0، 74/0، 79/0 شنام سازه روایی( 2008) همکاران و واحدی .آمد د س  طریق از را هپر

شافی عاملی تحلیل آزمون سی مورد عاملی و اکت صهای با را آن عاملی چهار ساختار و داده قرار برر  شاخ
سب برازش ستگی ضرایب همچنین. دادند گزارش یافته برازش منا سها خرده بین همب  مقدار با ابربر مقیا
 در بار ولینا برای پرســشــنامه همچنین ،این. بود آن همزمان روایی دهنده نشــان که دآم دســت به 61/0

 شـگریپرخا پرسـشـنامه از گیری بهره با مقدم و نسـب حسـینی آذر، فتحی واحدی، توسـ  2008 سـال
ستانی کودکان شنامه و شهیم دب س شگری پر ش مختلف ابعاد سنجش منظور به اهواز پرخا  در گریپرخا
 .گردید طراحی دبستانی یشپـ سنین کودکان

 رفتارهای داشــتن ال،ســ 4-6ســنین کودکان: از بودند عبارت پژوهش برای نمونه انتخاب ورود معیارهای
 ســاسا بر پرخاشــگری داشــتن ،(1975)والدین فرم راتر رفتاری مشــکالت پرســشــنامه اســاس بر مخل

شنامه س شگری پر ستانی پیش کودکان پرخا ضایت( 2008)دب شتنن پژوهش، در شرکت برای والدین ،ر  دا
شتن و \ جسمی بیماری شکی عمده اختالل ندا  دو از بیش بتغی:  خروج معیارهای. کودک مورد در روانپز
 از پژوهش های دهدا تحلیل برای .بود مطالعه در شرکت ادامه برای تمایل عدم و مداخله جلسات از جلسه
 شد دهاستفا 05/0 سطح در SPSS 19 رافزا نرم با مکرر گیری اندازه با واریانس تحلیل آزمون

 
مه نا له بر جانی فرا آموزش بر مبتنی مداخ ته پژوهش این در هی جانی اصـــول از برگرف  و 1 گاتمن فراهی
 شد. برگزار والدین برای ساعته دو جلسه 7 طی و گروهی صورت به برنامه این. بود( 1996) همکاران

 
  

                                                                                                                                         
1 Gatmen 
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 راهیجانی: شر  جلسات مداخله مبتنی بر آموزش ف1جدول 

 محتوا اهداف جلسه

بـــرقـــراری  اول
یه و  با  اول ارت
بررسی اهمیت 
ـــش  ـــق و ن

 هیجانات

شنایی با والدین شنا /ارتبا  و آ ات هیجان اهمیت و نقش بهوالدین  سازی آ
ک یکه هیجانها  موضــوندرک این در ســالمت جســمی و روانی/ تاکید بر 

شمند زندگی  سمت طبیعی و ارز سانی ق ستندهر ان سی /ه وان عملکرد انبرر
سایی بررسی و بحث در خصوص کارکرد هیجانات / ارزیابی و شنا /هیجان

 ها در فرایند سازگاری انسان، عملکرد هیجان

آموزش آگاهی  دوم
 هیجانی 

آگاهی میت آنها/ بحث در مورد اهها و شناخت توضیح و تبیین انوان هیجان
ـــایی /ات خود و کودکهیجان انوان شـــناخت و هاو فهم هیجان  شـــناس

یت ندهموقع نات در خود و کودک/ های برانگیزان جا فا انوان هی ـــت ده از اس
ــاختن والدراهبردهای  ــ  والدین / آگاه س ین از مختلف تنظیم هیجان توس

شــد رفرایند در پاســخشــان به هیجانات خود و کودکشــان و تاثیر آن  نون
 کودکان

آموزش آگاهی  سوم
نی )از  یجــا ه
ظر  ن قطــه  ن
تاری  عالیم رف
و شـــناختی و 
ـــــمـــی  جس

 ات (هیجان

ــایی ــناس ادن ات مختلف و دهیجان انوان غیرکالمیو  کالمیهای نشــانه ش
عاد مختلف هیجان اطالعات به اب نه راجع  ـــا و  های فیزیکیو آموزش نش

نات/ جا ناختی انوان هی تاری و شـــ به برو یک رف یداد ویژه منجر  چه رو ز 
صی تغییراتی  سمی و تغییرات حالت چهره خا شوند / فرددر ج وزش آم می 

زش نام کودک در قالب آموهای از هیجانهای خود و هیجان آگاهی هیجانی
ــناختی ــایی انوان عالیم رفتاری و ش ــناس ــاس ش و  گذاری هیجانات بر اس

 اآگاهی از تغییرات در چهره، زبان بدن و تن صد ات وهیجان جسمی

ـــــــوزش  چهارم آم
راهــبــردهــای 
به  جانی  فراهی

 والدین

ـــامل راهبردها بررســـی و آموزش ی راهبردهای فراهیجانی به والدین ش
سهیل ی و تاکید بر نقش این راهبردهریزی و کنترل ، برنامهیهدایتگر ا در ت

ند برای ابراز به فرز نات و کمک  جا ندن هی ن فراخوا جا بههی ل شـــک اتش 
  شده مدیریت

ـــــــوزش  پنجم آم
گری  ت ی هــدا

مه نا ریزی و بر
ــ ــرل ــت ــن  یک
نی بــه  هیجــا
 والدین

کردن  عدهیجانی، متقا یریزی و کنترل برنامه، زش هدایتگریشناخت و آمو
ندان، آمو ـــب و مثبت هیجانهای فرز لدین در راســـتای ابراز مناس زش وا

  های هدایتگری هیجانیروش
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ـــــــوزش  ششم آم
بک های ســـ
 فراهیجانی

 :کنندگان با سبک های فراهیجانی قابل رخداد آشنایی شرکت
 ن؛ توجه: هدایتگری و آگاهی پاییسبک بی
 و آگاهی پایین باالکننده: هدایتگری  سبک رد

  و هدایتگری پایین باالسبک تأییدگر: آگاهی 

 باال سبک هدایتگر: هدایتگری و آگاهی 

جمع بنــدی و  هفتم
 مرور مطالب

سات  ی تغییرات قبل/ گرفتن بازخورد ارزیاب مرور مطالب آموزش داده در جل
بروز  و بررســی اثرات آن در والدین ســبک های فراهیجانیایجاد شــده در 

مخل آنها/ پاســ  به  خشــم کودکشــان و کاهش پرخاشــگری و رفتارهای
 سواالت احتمالی والدین

 
لب موافقت ج برای اجرای پژوهش ، در مرحله اول پس از مشخص شدن مرکز پیش دبستانی مورد نظر و 

شنامه س شی ؛ پر شکالت آنها و بیان اهداف پژوه شگری اسمقی و (1975دین)وال فرم راتر رفتاری م  پرخا
ستانی ) پیش کودکان ساله قرار  6-4ختر (در مورد تعدادی از کودکان ،در اختیار والدین کودکان د2008دب

دختر  ودکانک این بین از داده شد تا آنها با شناختی که از کودکانشان دارند؛پرسشنامه ها را تکمیل نمایند،
 نمودند؛تعداد برآورده ار مطالعه خروج و ورود های-مالک سایر و رزیابیا ابزار این در الزم نمرات که آنهایی
،از کودکان پیش شدند به عبارت دیگر انتخاب مطالعه در شرکت برای دختر به همراه والدینشان کودک30

رو های مورد آزمون به عمل آمد.در مرحله دوم، پس از بیان اهمیت و اهداف پژوهشـــی برای والدین گ
نفر(بودند به 10ران )نفر( و پد20وافقت والدین، کودکان مورد نظر به همراه والدینْ مادران)نظر،و جلب م

صادفی در دو گروه آزمایش) شدند. والدین گرو 15نفر( و کنترل)15صورت ت ه آزمایش تحت نفر( جایدهی 
ــد مورد مداخله از گروه والدین ادامه در. آموزش فراهیجانی والد محور قرار گرفتند  ــد ترخواس  2 حدود ش

 لیست در دوره این پایان تا شد خواسته کنترل گروه از و کنند شرکت محور والد فراهیجانی آموزش در ماه
ــوم، والدین برای آموزش فراهیجانی ، در  .بمانند انتظار ــه و در هر 7در مرحله س ــه به  2هفته  جلس جلس

ر یک هفته نمودند. در مرحله آخصورت غیر حضوری و حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی ،شرکت 
شگری شکالت رفتاری راتر و پرخا شنامه های م س سه های آموزش، مجددا پر کودکان  پس از پایان جل
رل( تکمیل پیش دبســـتانی، برای انجام پس آزمون توســـ  والدین کودکان هر دو گروه )آزمایش و کنت

د نظر تکمیل ا توســ  گروه های مورماه و در مرحله پیگیری نیز پرســشــنامه ه 2گردید.و در یک دوره 
 قرار درمانی لهمداخ تحت نیز کنترل گروه اخالقی اصـــول رعایت برای مداخله ، اجرای پایان گردید. در
  .گرفت

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

ch
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 17

http://jeche.ir/article-1-82-fa.html


 23...      ثربخشی آموزش فراهیجانی والد محور بر کاهشا

 

 هایافته

 زمون و پیگیریآزمون و پس آ¬های توصیفی متغیرها در پیش. شاخص2جدول 

نی والــد  گروه کنترل موقعیت متغیرها آموزش فراهیجــا
 محور

انــحــراف  میانگین
 معیار

 انحراف معیار میانگین

 41/2 13/20 06/4 30/22 پیش آزمون مخل یرفتارها

 12/2 06/12 27/3 97/20 پس آزمون

 90/2 01/13 29/3 04/22 پیگیری

 92/13 86/121 28/10 06/120 پیش آزمون پرخاشگری

 35/12 12/104 50/11 53/122 پس آزمون

 24/12 74/102 71/9 87/119 پیگیری

 

سه میانگین (2)در جدول ست که میانگین نمرات گروه هایمقای شاندهنده آن ا شده ن مداخله در  های درج 
 یافته رتغیی آزمون پیش به آزمون و پیگیری نســـبت¬رفتارهای مخل و پرخاشـــگری در کودکان در پس

ست ست مالحظه قابل تغییری چنین کنترل گروه در که حالی در. ا ستفا با ادامه در. نی  تحلیل آزمون از دها
 درون و روهیگ بین موقعیت حسب بر پرخاشگری نمرات تفاوت مقایسه به مکرر گیری¬انس با اندازهواری

سی متغیرها فراوانی توزیع بودن نرمال فرض پیش آن از قبل. شد پرداخته گروهی  آزمون نتای  و شد برر
ی  آزمون لوین (. نتا<05/0P) بود ها¬داده فراوانی وزیعت بودن نرمال از حاکی اســـمیرنوف-کالموگروف

چندمتغیره در نس تحلیل واریا=( بود. نتای  آزمون 47/0p) واریانس های¬بیانگر برقراری همگنی ماتریس
شگری را در بین گرو2جدول ست. این تحلیل در ابتدا ترکیب خطی نمره پرخا شده ا  حسب بر ها،¬هآورده 
 دده¬می قرار مقایسه مورد جداگانه طور به زمان و گروه یتعامل اثرات نیز و زمان

 

 یپرخاشگرنتای  آزمون چندمتغیره نمره  3جدول 

بدای  منبع تغییرات الم
 ویلکز

F  درجه آزادی
 فرضیه

جه آزادی  در
 خطا

P اندازه اثر 

 29/0 073/0 27 2 88/2 82/0 زمان

 40/0 018/0 27 2 65/4 74/0 زمان × گروه
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در سه بار اجرای پیش آزمون، پس ی پرخاشگر نمرهبین آن چنان که نشان داده شده است، (3در جدول ) 
دهد که می نشــانجدول این بخش دوم نتای   (.p >05/0) داردنود جو آزمون و پیگیری تفاوت معناداری

ـــهی پرخاشـــگره بین نمر  کنترلبار اجرای پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش و  در س
بعد از اینکه مشــخص شــد بین . ود دارد. به عبارتی بین زمان و گروه تعامل وجود داردجو اوت معناداریتف

آزمون اثرات درون   معنی داری وجود دارد، نتای اجرا )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( تفاوت ســـه بار
سی می ست تا شود . اما قبل از آنآزمودنی برر ضه آزمون کرویت مو نیاز ا سانی  –1ی لچمفرو سی هم برر

رعایت  پرخاشــگریکه نتای  آن نشــان داد که این فرض در مورد  آزمون شــود- ماتریس کوواریانس خطا
 .(P>05/0شده است )

 
 نمره پرخاشگریدر  آزمون تحلیل واریانس برای بررسی الگوهای تفاوتنتای   4جدول 

 SS Df MS F P 2 منبع تغییرات

 25/0 001/0 61/14 65/2037 2 30/4075 زمان

 26/0 001/0 58/7 78/1057 4 14/4231 زمان× گروه

 هاگروه

 

05/4627 2 03/2336 08/24 001/0 53/0 

 
ال مشخص شده آزمون اثرهای درون گروهی نشان داده شده است. همانطور که در جدول با( 4 )در جدول

یش آزمون، پرفتاری در زمان  مشکالت ( معنادار است و بین سطحP ،47/31=F=001/0است، اثر زمان )
ن زمان و گروه نیز پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در این جدول اثر تعاملی بی

رخاشگری با سطو  ( معنادار است. بنابراین میزان پP ،58/7=F=001/0نشان داده شده است؛ که این اثر )
 نشان (4) لجدو. است متفاوت ها¬مختلف گروه سطو  در پرخاشگری میزان یعنی. دارد تعامل ها¬گروه
ف ها¬( در بین گروهP ،08/24=F=001/0) پرخاشـــگری نمرات بین که دهد¬می وجود  اوت معناداریت

م یل آ مه تحل تای  آزمون بین گروهی و درون گروهی و در ادا با در نظر گرفتن ن اری، آزمون تعقیبی دارد. 
 بونفرونی نیز محاسبه گردید.

 
 زمون و پیگیریبرای سه بار اجرای پیش آزمون، پس آپرخاشگری نتای  آزمون تعقیبی بونفرونی  5جدول

 P تفاوت میانگین مقایسه گروه متغیر وابسته

 001/0 35/11 یش آزمونپ-پس آزمون پرخاشگری

                                                                                                                                         
1 Mochli's  sphericity test 
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 001/0 93/11 یگیریپ-پیش آزمون

 00/1 57/0 یریپیگ-پس آزمون

سبه( آزمون تعقیبی بو5جدول ) سه گانه نیز محا سی تفاوت بین مراحل  گردید. نتای  آن  نفرونی برای برر
ــان می 6در جدول  ــگری دهد که برای نش ــته در پس آزمپرخاش ون با پیش که تفاوت نمرات متغیر وابس
ید شـــده اســـت اســـت که این مقدار از نظر آماری تای 93/11و در پیگیری با پیش آزمون  35/11آزمون 

(001/0=Pتفا .) قدار از نظر مبوده که این  57/0در زمان پیگیری با پس آزمون پرخاشـــگری وت نمرات
 (. P>05/0آماری تأیید نشده است )

 
 نتای  آزمون چندمتغیره نمره رفتارهای مخل 6جدول 

بدای  منبع تغییرات الم
 ویلکز

F  ــه آزادی درج
 فرضیه

جه آزادی  در
 خطا

P اندازه اثر 

 65/0 001/0 27 2 48/25 34/0 زمان

 43/0 001/0 27 2 54/10 56/0 زمان × گروه

 
ست، 6جدول )  شده ا شان داده  ه بار اجرای سدر رفتارهای مخل  نمرهبین ( آن چنان که در جدول فوق ن

شان جدولاین بخش دوم نتای  . ود داردجو پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری دهد می ن
روه آزمایش و گبار اجرای پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در دو  ســـهدر ه رفتارهای مخل که بین نمر

د از اینکه مشخص شد بع. ود دارد. به عبارتی بین زمان و گروه تعامل وجود داردجو تفاوت معناداری کنترل
باربین  ـــه  فاوت س تمعنی اجرا )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( ت آزمون اثرات   ایداری وجود دارد، ن

ــی میدرون آ ــود. اما قبل از آنزمودنی بررس ــت تا ش ــه آزمون کرویت  نیاز اس ــی  – موچلیمفروض بررس
رفتارهای ورد منتای  آن نشــان داد که این فرض در که  آزمون شــود- همســانی ماتریس کوواریانس خطا

 .(P>05/0رعایت شده است ) مخل
 

 در رفتارهای مخل ای تفاوتتحلیل واریانس تک متغیری برای بررسی الگوهنتای  آزمون  7جدول 

 SS Df MS F P 2 منبع تغییرات

 26/0 001/0 02/15 06/2088 2 52/4177 زمان

 26/0 001/0 55/7 48/1049 4 94/4197 زمان × گروه

 هاگروه

 

99/4620 2 49/2310 94/22 001/0 52/0 
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ست، اثر  همانطور که در( 7جدول ) شده ا معنادار ی مخل ر رفتارهازمان در مورد متغیجدول باال مشخص 
ست.) شدهو گروه نیز ن زماناین جدول اثر تعاملی بین (در F،001/0>P-76/28ا ست که این  شان داده  ا

ست )اثر از نظر آماری معنادار  سطو  گروه رفتارهای مخلبنابراین میزان (، P ،73/11=F<001/0ا ها  با 
سطو  مختلف گررفتارهای مخل تعامل دارد. یعنی میزان  ست. جدول  وهدر دهد  شان مین 7ها متفاوت ا

با در جود دارد. ها تفاوت معناداری و ( در بین گروهP ،94/22=F<001/0) رفتارهای مخلکه بین نمرات 
عقیبی بونفرونی نیز نظر گرفتن نتای  آزمون بین گروهی و درون گروهی و در ادامه تحلیل آماری، آزمون ت

 محاسبه گردید. 
تای  آزمون8جدول  تارهای مخل ن بار اجرای پیش آزمون،  تعقیبی بونفرونی رف ـــه  س آزمون و پبرای س
 پیگیری

 

 P تفاوت میانگین مقایسه گروه متغیر وابسته

 001/0 36/11 یش آزمونپ-پس آزمون رفتارهای مخل

 001/0 20/12 یگیریپ-پیش آزمون

 00/1 84/0 یگیریپ-پس آزمون

 
سبه( آزمون تعقیبی بونف8جدول ) سه گانه نیز محا سی تفاوت بین مراحل  گردید. نتای  آن  رونی برای برر

زمون با پیش آنشــان داد که تفاوت نمرات متغیر وابســته در پس  دهد که برای رفتارهای مخلنشــان می
ید شـــده اســـت اســـت که این مقدار از نظر آماری تای 20/12و در پیگیری با پیش آزمون  36/11آزمون 

(001/0=Pتف .)ین مقدار از نظر ابوده که  84/0در زمان پیگیری با پس آزمون  اوت نمرات رفتارهای مخل
 (. P>05/0آماری تأیید نشده است )

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضر،با هدف بررسی اثر بخشی آموزش فراهیجانی والد محور بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای 

شد. ستانی انجام  نتای  پژوهش حاکی از آن بود که آموزش فراهیجانی به  مخل کودکان در مقطع پیش دب
شگری و رفتارهای مخل کودکان را کاهش دهد . نتای   شدت پرخا والدین به عنوان یک مداخله می تواند 

( نجاتی 2014پژوهش حاضر با نتای  پژوهشهای پیشین نیز هماهنگ است : پژوهش های استیت و ترنر)
کاران نت و ه2020 )فر و هم کاران )( مرک کاران )2019م هدس و هم تاری مصـــیبی و ،(2017(کو مخ

سایی )2021همکاران ) ضر با 2018( .امان اللهی و همکاران)2010( پار (. به عبارت دیگر،نتای  پژوهش حا
ــتیت و ترنر ) ــویی دارد. اس ــده همس ــکل گیری 2014نتای  پژوهش های بیان ش ( بر نقش والدین در ش

شی و هدایت والدین در موقعیت های هیجانی فرزندان تاکید می کنند. .نجاتی  هیجانات و تاثیر آگاهی بخ
ــان دادند که مداخله والد محور مبتنی بر فلســفه فرا هیجانی  2020فر و همکاران ) درپژوهشــی خود نش
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ست.مرکنت و همکاران  شده موثر ا شکالت رفتاری برونی  شناختی هیجان کودکان با م گاتمن بر تنظیم 
لدین مبتنی بر تلوری( نیز در م2019) جان وا به اثربخشـــی مربیگری هی عه ای دیگر  فه طال های فلســـ

نایی کودکان برای تنظیم هیجانی و بهبود  به افزایش توا به عنوان روشـــی مؤثر برای کمک  فراهیجان 
شی دیگر ،کوهدس و  شاره نمودند. در پژوه شناختی آنها ا ستگی و مهارت اجتماعی، عاطفی و  سبک دلب

ــان دادند که آموزش فلســفه فراهیجان شــامل آگاهی، پذیرش و مربیگری عواطف 2017همکاران ) (نش
کودکان به مادران در کاهش مشکالت رفتاری کودک اعم از رفتارهای درونی و بیرونی، عالئم افسردگی، 
اضــطراب و اســترس پس از ســانحه موثر اســت. همچنین ، نتای  پژوهش مختاری مصــیبی و همکاران 

 آموزان¬از آن بود که یک دوره درمان مبتنی بر تعامل والد کودک بر تنظیم هیجان دانش ( حاکی1400)
ـــت موثر اضـــطراب کاهش بر ـــایی. .اس ـــت خود پژوهش در نتیجه این به( 2010) پارس  که یافت دس

 اللهی امان. است متفاوت والدین فراهیجانی های سبک تاثیر تحت نوجوانان عاطفی هوش و خودکارآمدی
شان دادند که رابطه درمانی والد پژوهش در نیز( 2018)انهمکار و کودک منجر به افزایش پذیرش -خود ن

 والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل در دانش آموزان مقطع ابتدایی می گردد
بنابراین در تبیین یافته ها می توان گفت در این پژوهش، والدین با آموزش دیدگاه فراهیجانی در شناسایی 

نات منفی از جمله خشــم در خود و کودکشــان و همچنین ارزیابیهای غل  و تاثیر آنها روی حالتهای هیجا
ـــتفاده از راهبرد بازارزیابی به تغییر ارزیابیهای  هیجانی مهارت یافتند و همچنین یاد گرفتند تا چگونه با اس

شتر نموده و باور فرد شناختی خود کمک کنند. در واقع فراهیجان میتواند احساس کنترل فرد بر امو ر را بی
به اثرگذاری در موقعیتها را تقویت کرده و کارآمدی او را تقویت کند. همچنین آموزش شـناسـایی میزان و 
ستفاده از راهبردهای بازداری و بررسی پیامدهای هیجانی آن، آموزش مواجهه با هیجان و ابراز آن،  نحوه ا

تار از طریق تقویت کنندههای محی یه هیجانی، آرمیدگی و عمل معکوس، اصـــال  رف طی، آموزش تخل
اجتناب تجربه ای به والدین به میزان قابل توجهی در افزایش دانش آنها در زمینه هیجانات و مدیریت 
سب آن موثر بود و نتیجه آن بهبود رفتار مخل در کودکان بود. در رویکرد درمانی فراهیجانی، درمان با  منا

سامانه فراهیجا شرون میشود و پس از ارتبا  تکیه بر  نی و تعدیل هیجانات منفی و مثبت در طول تعارض 
دادن این هیجانات با تناقضات فراهیجانی و سوق دادن افراد به سوی ایجاد معنای مشترک پایان می یابد. 
ستی و شناختی میتواند با هماهنگ کردن فرایندهای ذهنی، زی  فراهیجان به عنوان یک توانایی رفتاری و 

ــ  ــده، او را به پاس ــی موجب تثبیت ارتبا  فرد با محی  ش ــب در برخورد با -انگیزش های کارآمد و مناس
ــاس کودک به آن مدیریت و هیجانات از آگاهی در ناتوانی. نماید تجهیز ها¬موقعیت  کنترل غیرقابل احس
شگرانه رفتارهای بروز با این که دهد می را هیجانات بودن شتر پرخا  فراهیجان آموزش. ستا ارتبا  در بی

شخیص هیجانات، گوش دادن به فرزندان از  با کمک به والدین برای آگاهی از هیجانات خود و فرزندان، ت
روی همدلی، نامگذاری هیجانات و ایجاد محدودیت های رفتاری برای فرزندان آنها رادر مهار رفتارهای 

ساند در این مطالعه، طبق مدل مداخله ف شگرانه یاری ر ستفاده از ابزارهایی مانند پرخا راهیجانی والدین با ا
شان و اهمیت دادن به آن هیجانات، به  صحبت کردن با فرزندان در مورد هیجانهای ستقیم و  ستورهای م د

ـــت یافتند )دامیکو و گراســـی،  (. در فرایند 2022پذیرش و احترام به تجربیات هیجانی فرزندان خود دس
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ســازد تا -و مدیریت هیجانات افزایش یافته و این فرایند فرد را قادر میآموزش فراهیجانی توانایی تنظیم 
هیجان را در خود و دیگران تشــخیص دهد و از برخورد نامناســب با هیجاناتی که معموال از آنها به عنوان 

 یک عنوان به والدین فراهیجانی دیدگاه. شود آگاه اضطراب و خشم غم، مانند شود¬هیجان منفی یاد می
 منجر و میکند عمل تحمل غیرقابل های¬ودکان، در برابر اثرات زیانبار موقعیتک از کننده محافظت متغیر
 نیز پرخاشــگری کاهش به میتواند هیجانات مدیریت بنابراین.میشــود آنها در نابهنجار رفتارهای کاهش به

 .شود منجر

 محدودیت ها و پیشنهادات

 محدودیت ها:

ــانی در هر م ــانی و پیچپژوهش های علوم انس یده بودن ابعاد رحله به دلیل عدم پیش بینی رفتارهای انس
ـــد . پژوهش حاضـــر نیز، از این امر  ـــانی ، با محدودیت هایی مواجه خواهند ش دا نبوده و جمختلف انس

 ش دبســتانیمحدود شــدن جامعه پژوهش به کودکان یک پی .پژوهشــگر با مشــکالتی روبرو بود از جمله:
لذا در تعمشـــهر  نا نیز یکی اتهران  ید دقت کرد. وجود بیماری کرو با تای   پذیری ن ز محدودت های یم 

 پژوهش حاضر بود.

 پیشنهادات:

ین مختلف،مقایسه برخی از پیشنهاد های پژوهشی عبارتند از: انجام پژوهش در سایر مقاطع تحصیلی و سن
در زمینه ارتبا   ای پژوهشیتاثیر آموزش فراهیجانی با دیگر روش های آموزشی مانند قصه گویی،.. ، اجر

نین در رفتارهای پرخاشــگرانه و مخل با مهارت های حل مســاله و ســایر ویژگی های شــخصــیتی. همچ
  به کودکان و مطالعات آتی به بررســی اثربخشــی آموزش فراهیجانی والد محور بر ســایر متغیرهای مربو

 .غیره پرداخته شود همچنین کودکان با مشکالت رشدی و تحولی و اختالالت یادگیری و
مداخالت مبتنی ند از  بارت های پژوهش ع ته  یاف کاربردی مبتنی بر  های  هاد بر آموزش  برخی از پیشـــن
کان توســـ  فراهیجانی والد محور به منظور کاهش شـــدت رفتار پرخاشـــگرانه و رفتارهای مخل در کود

ضا سایر اع شود.والدین به ویژه مادر بتواند با کودک و  شگران طراحی  هارت خوب گوش ی خانواده مپژوه
زشــی به منظور دادن را تمرین و تقویت نماید.بردن کودکان در میان همســاالن و محی  های مختلف آمو

ــه و انجام بازی های هدفمند ــم و کاهش رفتارهای مخل.گفتن قص به منظور  تمرین و تقویت کنترل خش
 کاهش شدت رفتارهای مخل و پرخاشگرانه.

 تضاد منافع

 اد منافعی بین نویسندگان نیست.هیچگونه تض
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  تشکر و قدردانی

ــت. از کلیه افرادی که در ــی تربیتی اس ــناس ــاله دکتری روانش ــر برگرفته از رس تحقق اهداف  مقاله حاض
 پژوهشی ما را یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم .
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