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 Background and Purpose: Neglecting the children is a risk factor for their emotional and social 

development that has a long-term effect on all dimensions of their lifespan development. Emotion 

regulation training can be one of the effective interventions to reduce the consequences of neglect. 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotion regulation training on social 

adjustment of neglected children. 

Method: This research was an experimental study with pretest-posttest control group design. The 

study population included all male and female working children covered by Welfare Department of 

Kashan city in 2018. A sample of 20 children aged 12 to 14 were selected by convenience sampling 

and then randomly assigned to either the experimental or control group. The experimental group 

received eight 90-min sessions of emotion regulation training, while the control group underwent no 

intervention. Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) was used to gather the data. 

Data were analyzed by univariate analysis of covariance (ANCOVA).     

Results: The results of ANCOVA showed that emotion regulation training had a significant effect 

on social adjustment of neglected children (P>0.05, F=167.4) 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that emotion regulation training 

moderates the mental evaluations and reactions of the individual and thus it results in appropriate 

cognitive, motivational, and behavioral reactions.   
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مقاله پژوهشی

 یافتگی اجتماعی در کودکان بدسرپرستجویی هیجان بر سازشنظم تأثیر آموزش
 

 3، مریم موحدی2، زهرا نوریان1*صدیقه رضایی دهنوی
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 10/04/72دریافت شده: 

 11/01/78پذیرفته شده: 

 31/06/77منتشر شده: 

عاد هیجانی و اجتماعی است که تأثیر بلند مدت در تمام اب مناسب یافتگیتحولبرای غفلت از کودکان یکی از عوامل خطر  زمینه و هدف: 

تواند آموزش تنظیم هیجان باشد. هدف از گذار برای کاهش پیامدهای غفلت، میهای تأثیرتحولی در گستره عمر دارد. یکی از مداخله

 یافتگی اجتماعی کودکان کار بدسرپرست بود. هیجان بر سازشجویی بخشی آموزش نظمحاضر بررسی اثرپژوهش 

آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان کار پسر و دختر تحت آزمون، پسروش پژوهش آزمایشی با طرح پیش روش:

سال به شیوه در دسترس  14تا  17نفر در دامنه سنی  70ای شاملاز بین آنها نمونه بودند که 1372نظارت اداره بهزیستی شهرکاشان در سال 

کنندگان گروه آزمایش، پروتکل آموزش تنظیم هیجان انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. شرکت

ها از پرسشنامه آوری دادهای را دریافت نکردند. برای جمعاخلهای دریافت کردند و افراد گروه گواه هیچ نوع مددقیقه 70جلسه  8را طی 

 ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. و برای تحلیل داده ،(1772توانایی و مشکلات گودمن )

ت کودکان کار بدسرپرسیافتگی اجتماعی هیجان، تأثیر معناداری بر سازش جویینتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش نظمها: یافته

 (.   <F= 167/400/0P ,)  داشت

توان ی میتگی اجتماعیافجویی هیجان بر افزایش سازشآموزش نظممبنی بر تأثیر  این پژوهش در بر اساس نتایج به دست آمده گیری:نتیجه

اختی، های مناسب در ابعاد شنواکنش بروز های ذهنی فرد، بهها و واکنشتنظیم هیجان مطلوب با تعدیل ارزشیابیگیری کرد که نتیجه

 د.شوو رفتاری منجر می ،انگیزشی
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 مقدمه
آوری از ای پیچیده، گستتتترده و شتتتکل زیاناز کودکتان پدیده 1غفلتت

جهانی چهار نوع بدرفتاری با کودک را سلامت است. سازمان  7بدرفتاری

و  ،0، آزار روانی4، آزار جنستتتی3بندی کرده استتتت: آزار جستتتمانیطبقه

آزاری بتتا کودکشتتتکلی از توجهی بتته عنوان . غفلتتت و بی(1)غفلتتت 

فرهنگ، ستن کودک، وقوع آستیب یا وجود خطر آسیب،  مانندمباحثی 

موجب  گره خورده و ت والد، میزان شتتدت و استتتمرار غفلتقصتتد و نی

ز این اها و اختلاف نظرهای مختلفی در ارتباط با تعریف ایجاد کشتتاکش

 ،میزآو کانتور معتقد هستند که رفتار غفلت. استراوس (7) سازه شده است

شتتتود و به منزله رفتتاری استتتت کته توستتتا والتد یتا مراقتب انجتام می

در رفتارهایی استتتت که توستتتا فرهنگ آن جامعه برای نتایتافتگی کتام

های مرتبا با تحول کودک و انجام وظایف مراقبت از گویی به نیازپاسخ

توجهی به تأمین . بدین ترتیب غفلت و بی(3)ضتتتروری استتتت  ،کودک

ناستتب مبیانگر عدم رابطه  زند وضتتزبه می نیازهای کودک برای زیستتتن

ی و تبعات فرد ،که تجربه این پدیده برای کودکان استتتتوالتد و فرزند 

 -های اجتماعیآستتتیب حول وخیر در تأاجتمتاعی گونتاگونی همچون ت

 -کند. بر این استتتاس تجربیات اولیه در رابطه والدتحمیتل می راعتاطفی 

رین تد و برجستتتهندهپایه و استتاس تحول کودک را تشتتکیل می ،فرزند

تتأثیرات را بر حتالتات رفتتاری، تمتایلتات عصتتتبی، عملکرد و کتتارکرد 

اع قرار الشعیافتگی اجتماعی کودک را تحتماعی گذاشتته و سازشاجت

وجهی تاین یکی از تبعتتات مرتبا بتتا مبحتت  غفلتتت و بید. بنتتابرنتتدهمی

 است.  6یافتگی اجتماعیکودکان، سازش

یتافتگی اجتماعی فرایندی در حال تحول و پویا استتتت و به ستتتازش

احثی استت که در ترین شتاخ  و نشتانه اجتماعی شتدن از مبعنوان مهم

شتتناسان را به خود شتناستان و روانهای اخیر توجه بستیاری از جامعهدهه

یافتگی اجتماعی ریشتته در توازن و تعامل بین جلب کرده استتت. ستتازش

اد در های بالقوه افربخشی به تواناییهای اجتماعی و واقعیتتدارک ابزار

انجمن  هتتای اجتمتتاعی دارد.راستتتتتتای تحقر پتتذیرش و ایفتتای نقش

ردن کهماهنگ به عنوان یافتگی اجتماعی را سازش ،شناسی آمریکانروا

                                                           
1. Neglect 

2. Maltreatment  

3. Physical 

4. Sexual 

 ه غالباًکند کرفتار به منظور برآورده ستتاختن نیازهای محیطی تعریف می

ها در هیجان. (4)ستتتت ا هاها یا نگرشها، هیجانمستتتتلزم اصتتتلاح تکانه

ای هستتتند که راهههای چندبه عنوان پاستتخ 2کارکرد اجتماعی آوردروی

پاسخ ی تریافتهشد به مسایل اجتماعی به شیوه سازنافراد را قادر می ستاز

د. بهره بگیرن ،های اجتماعی در قالب تعاملات اجتماعیفرصتدهند و از 

تاً ها ذا، انساننخستاست:  موارداین چهار فرض اساسی این نظریه شامل 

اجتمتاعی هستتتتند و بستتتیاری از نیازهای حیاتی خود را در قالب روابا 

 هایی برایها، راهشتتود که هیجاندوم، فرض میکنند. اجتماعی تأمین می

مستتایل خاب برای تشتتکیل و حفا روابا اجتماعی استتت. حل بعضتتی 

ارهای کنند تا رفتافراد را برانگیخته می ،هتای خاب منفی و مثبتهیجتان

تعاملی بروز دهند و بتوانند پیوندهای اجتماعی را تشکیل دهند و در برابر 

تهتدیتدهای فوری نستتتبت به فرد و روابا، پیوندهای اجتماعی را حفا، 

ا و ها فرایندهای پویشتتود هیجانی کنند. ستتوم، فرض میو بازیاب ،تقویت

اتشان کنند که تمایلای هستند که افراد را به سمتی هدایت میدرهم تنیده

ای ههتا نه تنها پاستتتخاین هیجتانبنتابر؛ هتای بهتر پیش برودبته موقعیتت

، که کننددهی میفیزیولوژیک، رفتاری، تجربی و شتتتناختی را ستتتازمان

کنند. دهی میبرای تعتاملتات چهره به چهره را نیز ستتتازماناعمتال افراد 

منافع و پیامدهای  ،هاتجربته و بیتان هیجان این استتتت کته چهتارمفرض 

باع   یدنکش دارد. برای مثال خجالتبه دنبال مثبتی برای افراد  اجتماعی

برانگیختگی بخشتتتش در دیگران، و ناراحتی و غم باع  حس همدلی و 

 . (0)شود می کمک از سوی دیگران

یری به ناپذهای جبرانغفلت از کودکان با تهدید تحول و بقا، آسیب

 قابلیت ،کند و بر این استتاس در اجتماعن و جایگاه کودک وارد میأشتت

و تعتتادل روانی و  ،را منقطع کودک تطتتابر اجتمتتاعی و حیتتات گروهی

تأثیرات بالقوه مضری را مستلله کند که این را مختل میاو  8تنظیم هیجان

. بر این (6)گذارد ای از پیامدهای تحولی بر جای میبر شتتتبکه گستتتترده

های مهار کردن رفتار، استتتاس تنظیم هیجتانتات بته عنوان یکی از م لفته

م ضتترورت تنظی ،ستتازد که توجه به آنتعاملات اجتماعی را یکپارچه می

 سازد. خاطر نشان می ،هیجان را در کودکان مورد غفلت

5. Psychological 

6 . Social adjustment 

7. Social- functional emotion 

8. Emotional regulation 
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گرایانه منجر به رفتارهای غیرقابل مهار و مسبب مشکلات رفتار غفلت

. به عقیده بارت و شودهای عمیقی در حوزه تنظیم هیجانات میو کاستتی

ابراز  و ،تنظیم هیجتان بته توانایی فهم هیجانات، تعدیل تجربه ،همکتاران

شتتناختی نشتتان بررستتی متون و مطالعات روان. (6)هیجانات اشتتاره دارد 

دهد که تنظیم هیجان عامل مهمی در تعیین ستلامتی و داشتن عملکرد می

. مشتتتکل در الگوی (2)شتتتود تعاملات اجتماعی محستتتوب می موفر در

های هیجانی یا تنظیم هیجان، دلیل بستتیاری از مشتتکلات روانی و واکنش

. در این راستتتتا از (2)نمود استتتت نمود و برونستتتاز اختلالات درونزمینه

در راهنمای آماری تشتتتخی  انجمن  شتتتناستتتی مرضتتتیرواندیتدگاه 

هیجانات ناکارآمد با بیش از نیمی از اختلالات ، 1پزشتتتکی آمریکتا روان

. بر این اساس (8)در ارتباط استت  ،محور یک و تمام اختلالات محور دو

ا در ر یک اختلالزمینه ایجاد تواند شکست در الگوهای تنظیم هیجان می

 در موقعیت مطلوب رافردی یا داشتتتتن روابا بینو  کودک ایجتاد کنتد

د. در این راستتتا شتتوقابل مهار و باع  تحول رفتارهای غیر ادهدخطر قرار 

ایی ، منوط بته توانآمیز تکتالیف تحولی در دوره کودکیانجتام موفقیتت

تعدیل تنظیم هیجانات و نشتتانه ستتلامت جستتمانی و روانی استتت که این 

یافته نات تنظیم هیجان را در اختلالات ستتازشاهمی ،بیش از پیشموضتتوع 

 دهد. مورد توجه قرار می آورهای تنشارتباطی و رویداد

 انگاری دوراننادیده تأکید کردنددر این رابطه ستتتیاریو و همکاران 

 ،دیفرهای بینهای شناختی، مهارتمشکلات فراوانی در حوزه ،کودکی

کنتتد کتته تبعتتات آن در دوران و تنظیم هیجتتانتتات در کودکی ایجتتاد می

نادیده گرفتن کودک دریافتند . مارک و هانفی (7)بزرگسالی ادامه دارد 

عواقب مرگبار در بر دارد و به طور  ،های زندگیبته ویژه در اولین ستتتال

را از  او روانی کودک و تحول مغز -گستتترده و جدی ستتلامت جستتمی

. ناتون (10)کند دچار مشکل می ،طریر ایجاد مشتکلات در تنظیم هیجان

ی توجهی اثرات مخربغفلت و بی در مطالعه خود دریافتند کهو همکاران 

ر بال مشکل اساسی دبر ستلامت روانی و روابا اجتماعی داشتته که به دن

های پژوهش ها در. این یافته(17)آید ها به وجود میهیجانابراز و تنظیم 

 (. 30 -13است )قرار گرفته  ییدأمتعدد دیگری نیز مورد ت

                                                           
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders-fifth edition -

DSM-5 

تبعات  ها وبر این اساس با توجه به آنکه بعد اجتماعی غفلت، آسیب

گذارد یافتگی اجتماعی و تطابر با محیا بر جای میبسیار جدی بر سازش

ها، مهار و ارزیابی انهو از آنجتا کته تنظیم هیجتان در مستتتیر اصتتتلاح تک

نقش  ،و تستتتهیل تحقر نیازها و اهداف اجتماعی ،هتای هیجتانیواکنش

ول ترین اصتیافتگی با حیات جمعی از مهمکند و ستازشمهمی را ایفا می

خشی ببررسی اثراین مطالعه به در در بررستی رفتار اجتماعی انسان است؛ 

 تکان مورد غفلیافتگی اجتماعی کودآموزش تنظیم هیجتان بر ستتتازش

    پرداخته شده است. 

 روش
پژوهش حاضتتتر از لحا   کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررکرت

از  هاکاربردی و از لحا  روش گردآوری دادهمطتالعات  از نوع ،هتدف

آزمایشی با نیمهاستت. در این مطالعه از طرح  آزمایشتیهای پژوهشنوع 

جامعه پژوهش شامل  شتد.استتفاده آزمون و گروه گواه آزمون، پسپیش

که در سال  ستال بوده استت 16تا  17در دامنه ستنی کودکان کار  تمامی

عضو بودند. در این  ،کاشتانشتهر بهزیستتی روزی مراکز شتبانهدر  1372

پژوهش نمونه مورد مطالعه به صتتتورت تصتتتادفی انتخاب شتتتدند. به این 

به صورت  نفر 70صورت که از بین کودکان کار مشغول به تحصیل تعداد

نفر( و گروه  10تصتتادفی و قرعه انتخاب شتتدند و در دو گروه آزمایش )

وضعیت افراد نمونه از نظر مورد  نفر( جایدهی شدند. تشخی  10گواه )

و همچنین مصتتاحبه  مرکز شتتناسبر استتاس نظر روان غفلت واقع شتتدن

 از این کودکان ، انجام شتتد. همهکودکان ستاختاریافته با والدین و مراقب

اقل یک والد بد سرپرست و دارای حد اقتصادی پایین -ستط  اجتماعی 

اعضای ؛ ودرصد دختر 60درصد پسر و  40،. اعضای گروه آزمایشندبود

 -در صد دختر بودند. وضعیت اقتصادی 40درصد پسر و  60گواه، گروه 

تر از متوستتتا در حتد پتتایین و گواه اجتمتاعی در هر دو گروه آزمتایش

ستتال، تمایل و رغبت  16تا 17ی ورود شتتامل دامنه ستتنی هابودند. ملاک

برای شتترکت در پژوهش )از طریر مصتتاحبه(، رضتتایت والدین و عدم 

لازم به ذکر است  بود.معنادار وجود مشتکلات جستمانی، روانی و هوشی 

ترک گواه،  گروهاز افراد درصد  80گروه آزمایش و افراد  درصد 60 که

آزمون آزمون و پسه در مرحله پیشهر دو گرو تحصتتتیتل کرده بودنتد.
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بر روی گروه آزمایش فقا جلستتته مداخله  مورد ارزیتابی قرار گرفتند و

  انجام شد.

 ب( ابزار

( 1772گودمن )توسا این پرسشنامه : 1توانایی و مشتکلات . پرستشتنامه1

گویه است و دامنه سنی  70که یک ابزار غربالگری کوتاه با  شدطراحی 

ای در تعیین مشتتتکلات گیرد و به طور فزایندهبر می ستتتال را در 16 تا 3

 رود. این ابزار در کشوررفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان به کار می

گروه اصتتتلی از طیف علا م شتتتده استتتت و پنج زیرستتتاخته  انگلستتتتان

، فعالیبیش، 7رفتار هنجاریکند: مشتتتکلات پزشتتتکی را ارزیابی میروان

و رفتار مطلوب اجتماعی. مجموع  ،ا همستتالانعلا م هیجانی، مشتتکلات ب

به نقل از )دهد را به دستتتت می "نمره کلی مشتتتکلات "چهار مورد اول 

 ،دوستیپرسش به ارزیابی نوع 10پرستش به ارزیابی مشکلات و  10. (74

اختصتاب دارد. پنج پرستش به صتورت معکوس و هر پرسش، در دامنه 

ای مقیاس لیکرت به صورت صفر )درست نیست(، یک )گاهی سه درجه

شتتود. هر گذاری میدرستتت استتت(، و دو )حتماً درستتت استتت( نمره

ا از هدامنه نظری نمره توانایی بوده و مقیاس در بردارنده پنج پرستتتشزیر

نمره بیشتر از . کسب است 40ی مشکلات از صفر تا نمره کل و 10صفر تا 

 اختلال استتت یک گیرد و نشتتان از وجودطبیعی قرار میدر طیف غیر 16

سال،  3-16های مخصوب والد (. این پرستشتنامه دارای نستخه76و  70)

سال  11-16و نسخه خود گزارشگر  (74)سال  3-16مخصوب آموزگار 

 ینسخه خودگزارش از در این پژوهشکر استت که لازم به ذ. (72) استت

یافتگی اجتماعی استتفاده شد. روایی این پرسشنامه برای ستنجش ستازش

 مورد بررسی قرار گرفت که  در ایران توستا تهرانی دوستت و همکاران

نتایج نشتتان داد که حستتاستتیت و ویژگی نظر والدین در مورد نمره کلی 

. (76)استتتت  70/0و والدین  24/0 ،های کودکانمشتتتکلتات و توانتایی

کاری و همکاران نیز ضتتتریب آلفای کرونباا با همچنین در پژوهش گل

نفر از دختران نوجوان محروم از پدر،  30پرستتشتتنامه بر روی  اجرای این

)افستتردگی و اضتتطراب( و مشتتکلات  های مشتتکلات هیجانیبرای مقیاس

با  و مشتتتکل ،فعالیبیش مشتتتکلات رفتار هنجاری،های رفتتاری )مقیاس

به  68/0دوستی و آلفای کرونباا نوع 0/ 22و  0/ 27همسالان ( به ترتیب 

 . (78)دست آمده است 

 ،ایدقیقه 70جلستتته  8تنظیم هیجان در برنامه  :ایج( برنرامره مداهله

استتتاس درمان شتتتناختی رفتاری ر ماه ب 3به مدت  ، وای یک جلستتتههفته

دیده در و توسا درمانگر آموزششتده ( تنظیم 30) تنظیم هیجان گروس

کودکان کار کاشتتان به صتتورت گروهی اجرا شتتد.  روزیمدرستته شتتبانه

 است.ارا ه شده  1ای در جدول خلاصه برنامه مداخله
 

 : چارچوب کلی برنامه آموزش تنظیم هیجان 1جدول 

 اهداف و محتوای جلسات عنوان جلسات هجلس

 سازی، بیان منطر و مراحل مداخله و بیان چارچوب و قواعد شرکت در گروهارتباط و مفهومآزمون، برقراری اجرای پیش برقراری ارتباط 1

 های مثبت و لزوم استفاده از هیجاناتهای مثبت، علاقمندی و توجه به هیجانآموزش آگاهی از هیجان آموزش وخودتنظیمی هیجان مثبت 7

 های منفیاضطراب، آموزش آگاهی از هیجان مهارگذار در تنظیم هیجان و عوامل تأثیر شناخت و تنظیم هیجانات منفی 3

 های منفیهای ابراز درست هیجانهای منفی و شیوهآموزش بیان هیجان تنظیم درونی و بیرونی 4

 هانظارتی، خودثبتی و راهکارتشخی  افکار منفی و خلر افکار مقابل، ابزار خود نظارتیثبتی و خودخود 0

 های منفی دیگرانهای منفی دیگران و شیوه برخورد مناسب با هیجانآموزش آگاهی از هیجان اهی و تنظیم هیجانات با دیگرانآگ 6

 های منفیهیجان مهار بررثر های مبا فشار روانی در استفاده از شیوهکنار آمدن  هایآموزش اهمیت سبک های مقابلهسبک 2

 آزمونآموزشی و اجرای پسبندی جلسات جمع بندیجمع 8

 

پس از همتاهنگی و کستتتب مجوزهای لازم از ستتتازمان د( روش اجرا: 

افراد نمونه به شرحی که در بخش  ای،بهزیستی برای اجرای برنامه مداخله

روش ارا ه شتتتد انتخاب شتتتده و در دو گروه آزمایش و گواه، جایدهی 

                                                           
1 .Strengths and difficulties questionnaire 

ای هر هفته یک جلسه دقیقه 70جلسته  8دکان گروه آزمایش شتدند. کو

درمانگری شتتترکت کردند. پس از اجرای آموزش تنظیم در برنتامه روان

در مرحلتته  ر دو گروه مجتتدداًافراد ه ،هتیتجتتان برای گروه آزمتتایش

2. Conduct disorder  



 ارانو همک صدیقه رضایی دهنوی                                                                              بدسرپرستیافتگی اجتماعی در کودکان جویی هیجان بر سازشتأثیر آموزش نظم 

711 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

2
ره 
ما
 ش
،

7 ،
ان
ست
تاب

 
13
77

 

 

ش آموز یلازم به ذکر استتت در طآزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس

ای بر روی گروه لهتنظیم هیجتان برای گروه آزمتایش، هیچ گونته متداخ

مانند رعایت اصتتتل  پژوهش این ملاحظات اخلاقی در. انجام نشتتتد گواه

ها در جلستتتات اطلتاعات و صتتتحبت تمتامیمحرمتانته بودن رازداری و 

د. رعایت شتترضتتایت کامل افراد نمونه، کاملاً  کید برأتو درمانگریروان

شرکت در پژوهش توسا والدین و  برای نامه کتبیرضایتدر این رابطه 

. همچنین پس از اتمام اخذ شتتتدن کودکان قبل از اجرای پژوهش امراقبت

 راداف آموزش تنظیم هیجان برای برنامهمدت  چند جلستته کوتاه ،پژوهش

نرم  71نستتتخه ها با استتتتفاده از داده در پایان .نیز اجرا شتتتدگروه گواه 

مورد تجزیته و تحلیل قرار  آزمون تحلیتل کوواریتانس و بتا  spssافزار

  گرفتند. 

 هایافته
میانگین و انحراف استاندارد دو های توصیفی شامل شاخ  7جدول در 

و همچنین نتایج  آزمونآزمون و پسپیش مراحل گروه مورد مطتالعته در

  اسمیرنف ارا ه شده است.  -آزمون کالموگروف

 
 نفر( 22و نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف در دو گروه آزمایش و گواه ) تعداد: آزمون وپس –آزمون نمرات پیش های توصیفی: شاهص2جدول

 K-S-Z P بالاترین ترینپایین انحراف استاندارد میانگین گروه آزمون

 گواه
 18/0 17/0 12 10 63/3 70/17 آزمونپیش

 08/0 16/0 18 13 00/1 60/16 آزمونپس

 آزمایش
 17/0 3/0 70 16 47/1 20/33 آزمونپیش

 1/0 13/0 37 72 36/3 60/12 آزمونپس

 

دهد که میانگین گروه آزمایش در مرحله نتایج جدول بالا نشتتتان می

به منظور بررستتی نرمال ای داشتتته استتت. کاهش قابل ملاحظه ،آزمونپس

 استمیرنف استفاده شده استکالموگروف بودن توزیع متغیرها از آزمون 

توزیع نرمال حاکی از  ،00/0کته بتا توجته بته ستتتط  معنتاداری بالاتر از 

های آن فرضابتدا پیش به منظور انجام تحلیل کوواریانسستتت. ا متغیرها

ی نتایج آزمون لوین برای بررستتتمورد بررستتتی قرار گرفت. بدین ترتیب 

یر ان داد که واریانس متغها نشهمگنی واریانس متغیرهای وابسته در گروه

همچنین (. P > 00/0)ها برابر استتتت اجتماعی در گروه یافتگیستتتازش

خطی  روابا ،رگرستتیون نشتتان داد که بین متغیرهابررستتی شتتیب نتایج 

ی شتتتیب برقرار استتتت. بدین ترتیب با توجه به اینکه وجود دارد و همگن

وزیع ت ،اهاهمچنین خط بوده و واریانس خطا برای متغیر مستتتتقل یکستتتان

نرمتال دارنتد، بنتابراین استتتتفتاده از آزمون کوواریانس مقدور استتتت ) 

70/11F= 001/0و P= بر این استتتتاس نتتتایج تحلیتتل کوواریتتانس .)

زمون با آمتغیری برای بررستتی تفاوت گروه آزمایش و گواه در پیشتک

 گزارش شد.  3یافتگی اجتماعی در جدول آزمون متغیر سازشپس

 
 یافتگی اجتماعیآزمایش و گواه در سازشمتغیری برای بررسی تفاوت گروه : نتایج تحلیل کوواریانس تک3جدول 

 توان آزمون ضرایب اتا سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 02/0 01/0 64/0 71/0 00/1 1 00/1 اجتماعی )اثر همپراش( یافتگیسازشآزمون پیش

 83/0 70/0 002/0 41/162 02/1171 1 02/1171 گروه

 12 74/102 خطا
 

 70 14730 مجموع

 

اجتماعی  یافتگیستتازش  Fآماره، 3جدول نتایج ارا ه شتتده در با توجه به 

نشتتان معنادار استتت و  01/0که در ستتط   به دستتت آمد 41/162آزمون در پس

تفاوت  ،اجتماعی یافتگیستتازشکه بین دو گروه از نظر میزان  دهنده این استتت

دهد که این تفاوت در جامعه نیز نشتتان می 83/0معناداری وجود دارد. اندازه اثر 

ظیم با توجه به این نتایج، آموزش تناست. بزرگ استت و دقت آماری نستبتاً بالا 
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روه اجتماعی در گ یافتگیستتتازشباع  کاهش معنادار میانگین نمرات هیجتان 

 آزمایش شده است. 

 گیریبحث و نتیجه
بخشتتتی آموزش تنظیم هیجتتان بر هتتدف پژوهش حتتاضتتتر بررستتتی اثر

نشان عه این مطالیافتگی اجتماعی کودکان مورد غفلت بود. نتایج ستازش

یافتگی اجتماعی کودکان مورد آموزش تنظیم هیجان بر ستتتازش که داد

کاران دامیتروویچ و همنتایج مطالعات گذار استتت. این یافته با اثر ،غفلت

هتتا بر روی کتتارآمتتدی اجتمتتاعی مبنی بر تتتأثیر متتدیریتتت هیجتتان (18)

موازی بودن تحول مبنی بر  (17)دی متتاگتیو و همکتتاران  ؛کتودکتتان

مبنی بر رابطه  (14)هیکر و همکاران  ؛جویی هیجان با تحول اجتماعینظم

یتتافتگی اجتمتتاعی در کودکتتان مورد جویی هیجتتانی و ستتتازشبین نظم

تتتأثیر مبنی بر  (17)نتتاتون و همکتتاران و  (10)متتارک و هتتانفی  ؛غفلتتت

 اجتماعی، همسو است. یافتگی شمشکلات در تنظیم هیجان بر ساز

توان می یافتگی اجتماعیبخشتتی تنظیم هیجان بر ستتازشدر تبیین اثر

که پیامد تجربه پدیده غفلت توستتتا کودک، وقوع بیان کرد  گونه این

در ی نایافتگکام الگویی از شتتکستتت و انزوا باگیری و گوشتهرخدادهای 

تأثیر مستتتقیمی بر کارکردهای اجتماعی و مستتلله زمان استتت که این  یط

بر این استتاس ضتتعف . ها و معضتتلات اجتماعی داردظهور و بروز آستتیب

 و باورها و ،پنداشتتت مثبت، احستتاس کهتریخود فقدانهویت انستتانی، 

ی ها و مفاهیم شناختی و جریانتعبیرهای نادرست، محصول شرایا محیط

بر استتتاس . های نامعقول اجتماعی را در پی داردالعملاستتتت که عکس

، آموزش شتتتناستتتایی و تنظیم (0) در هیجان کارکرد اجتماعیدیتدگاه 

ته یافشستتاز ها افراد را قادر می ستتازد به مستتایل اجتماعی به شتتیوههیجان

امه کنند. این نکته در برناستفاده  های اجتماعیپاستخ بدهند و از فرصتت

ای این مطالعه به خوبی مورد توجه قرار گرفته استتت. همچنین در مداخله

هایی برای حل بعضتی مستایل خاب برای تشکیل و حفا راه این مطالعه

نظیم تافراد گروه آزمایش آموزش داده شتتد تا بتوانند  روابا اجتماعی به

رفتارهای تعاملی و  را متدیریتت کنندهتای ختاب منفی و مثبتت هیجتان

در نتیجه روابا اجتماعی در آنها تقویت شتتده استتت. مثبت بروز دهند و 

لوژیک، های فیزیوموزش تنظیم هیجان نه تنها پاسخنتیجه اینکه چون در آ

اعمال افراد برای شتتتود و دهی میو شتتتناختی ستتتازمان ،رفتاری، تجربی

ای ابراین برنامه مداخلهگیرد، بنمورد توجه قرار میتعاملات چهره به چهره 

به کار گرفته شتده در این مطالعه توانستته است تأثیرات مثبتی در ارتقای 

  یافتگی اجتماعی کودکان بدسرپرست به جای گذارد.سازش

ها و تنظیم هیجان مطلوب با تعدیل ارزشتتتیابی باید توجه داشتتتت که

های مناسب در ابعاد شناختی، انگیزشی های ذهنی فرد، به واکنشواکنش

. توصیف مجدد موقعیت بر نحوه ادراک از (77)د شوو رفتاری منجر می

ستتبت به نفرد احستتاستتی که در نتیجه  دیگران، نحوه تفستتیر رفتار آنان و

 ،مهارگری اجتماعی، تعدیل قضتتاوتدیگران دارد و نحوه واکنش، خود

گذار است. دانش هیجانی با ارتقاء درک و بینش اثر ،و ادراک از دیگران

افتته و مخرب هیجانات، موجب نتایتکلی نستتتبتت بته الگوهتای ستتتازش

ن شود و ایپذیری و مدیریت هیجانی در کودکان مورد غفلت میانعطاف

 یافته است. در اینستویه و ستازشتعامل اجتماعی دو گرتستهیل ،آگاهی

که دانش هیجانی در تنظیم  نشتتان دادمطالعه دی ماگیو و همکاران رابطه 

نقش مهمی را ایفا  ،اجتماعیدر نتیجه بهبود شتتایستتتگی  احستتاستتات و

رستتتد که تنظیم و تعدیل بر این استتتاس محتمل به نظر می. (17)کند می

هتتا و هیجتتانی بتتا شتتتکتتل دادن مجتتدد و یکپتتارچتته ستتتتاختن مکتتانیزم

 ،های اجتماعی و ارزشی به عنوان یک تعدیل کننده اجتماعیچهارچوب

  افراد در این مطالعه شده است. یافتگی باع  انطباق و سازش

عتنایی به اتجربه غفلت و بیرد که بنتدی باید تأکید کبته عنوان جمع

چگی و یکپار شدهمنجر به اختلالات رفتاری  ،احتیاجات استاستی کودک

. کودک (30)کند را دچار مشکل میاو  را مختل و تطابرفرد شتخصیت 

هتتای منفی و مثبتتت زیتتادی را در طول روز تجربتته هیجتتان ،مورد غفلتتت

ممکن است به آن آگاهی نداشته باشد و توانایی تنظیم آن را کند که می

های خودش آگاهی و مدیریت نیز نیتاموختته بتاشتتتد، و وقتی بته هیجتان

های دیگران را نیز درک کند و رفتار تواند هیجاننتداشتتتتته باشتتتد، نمی

هتای آنهتا نشتتتان دهتد. وقتی کودک در اجتمتاعی منتاستتتب بتا هیجتان

های خود و ، آگاهی از هیجانظیم هیجانتن آموزشتتتی برنامهچهارچوب 

را یتاد بگیرد بته یتک زندگی آگاهانه و  هتامتدیریتت آن دیگران و نحوه

تواند در چهارچوب منطقی به نیازهای یابد و مییافته دستتتت میستتتازش

 های بیرونی پاسخ دهد. درونی و درخواست

های کاربردی رستتتد آموزش تنظیم هیجتان یکی از برنامهبته نظر می

شتتود و بر این استتاس پیشتتنهاد می باشتتدثر برای کودکان مورد غفلت  م
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ول به منظور تحربیان و مشاوران شاغل در مراکز مربوط به این کودکان م

در کودکان بدستتترپرستتتت به خصتتتوب هتای مختلف توانمنتدی جنبته

از آموزش راهبردهتای تنظیم هیجتانی برای بالاتر  ،هتای اجتمتاعیمحیا

حاضر  در مطالعه استتفاده کنند.آنها اجتماعی  تگییافستط  ستازشبردن 

فقا از کودکان کار که در مراکز بهزیستتتتی دارای پرونده بودند، نمونه 

مورد نظر انتخاب شتتتد و دامنه ستتتنی خاصتتتی مورد مطالعه قرار گرفت. 

مدت به افراد نمونه، تأثیر همچنین بتا توجته بته عدم دستتتترستتتی طولانی

واند تنشده است؛ بنابراین مطالعات آتی می مداخله در بلندمدت، پیگیری

دهی و دقت نتایج به دست آمده در این ها به تعمیمبا رفع این محدودیت

پژوهش بیفزایند. همچنین آموزش تنظیم هیجان بر حستتب نوع بدرفتاری 

تواند مورد توجه بته عمل آمده از کودک و همراه با آموزش والدین می

 باشد.  پژوهشگران در مطالعات بعدی

انشگاه پیام دنامه کارشناسی ارشد این مقاله برگرفته از پایانتشکر و قدردانی: 

است. مجوز اجرایی این  76-70در ستال تحصیلی  37638نور مرکز نطنز با کد 

ازمان بهزیستی شهرستان کاشان با توستا ستپژوهش بر روی گروه مورد مطالعه 

 بدین ترتیب از تمامی افرادصادر شد.  4/2/70در  03/47/6//1007شماره مجوز 

نمونه، والدین کودکان، و مربیان اداره بهزیستتتتی که در اجرای این مطالعه به ما 

 شود.تشکر و قدردانی می، صمیمانه کمک کردند

این پژوهش هیچ گونته تضتتتاد منتافع برای نویستتتندگان به دنبال تضاد منافع: 

 نداشته است. 
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