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 خالصه 

شناختي در های ارتباطي و روانمشكالت رفتاری همچون خودکنترلي پایین سبب بروز آسیبمقدمه: 

های شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارتکودکان مي

ي رهای اجتماعي کودکان دارای خودکنترلکودک و رفتا -والد محور بر تعاملآگاهي کودکذهن

 پایین انجام گرفت.

ی آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمارسپ -آزمونآزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر  :روش کار

 بود. در 1399-400پژوهش شامل کودکان دارای خودکنترلي پایین شهر اصفهان در سال تحصیلي 

ای انتخاب و با گمارش ای چندمرحلهگیری خوشهکودک با روش نمونه 40این پژوهش تعداد 

ش مداخله کودک(. گروه آزمای 20های آزمایش و گواه گمارده شدند )هر گروه تصادفي در گروه

ای دقیقه 75جلسه  10( را طي دو و نیم ماه در 1396محور )بوردیک، آگاهي کودکهای ذهنمهارت

ودک ریزش ک 2کودک و در گروه گواه گواه نیز  3بین در گروه آزمایش دریافت نمودند. در این 

 -دابطه والرهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودکنترلي کودکان، داشتند. پرسشنامه

های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و داده اجتماعي بود. کودک و مهارت

 تحلیل قرار گرفت.

کودک  -محور بر تعامل والدآگاهي کودکهای ذهننتایج نشان داد که آموزش مهارت :نتایج

 (.>001/0pر دارد )( کودکان دارای خودکنترلي پایین تأثیر معنادا50/0( و رفتارهای اجتماعي )57/0)

 هایتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای پژوهش حاضر ميبر اساس یافته: گیرینتیجه

ودن در بنه و گیری از فنوني همانند افكار، هیجانات و رفتار آگاهامحور با بهرهآگاهي کودکذهن

جتماعي رهای اکودک و رفتا -تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود تعامل والدزمان حال مي

 کودکان دارای خودکنترلي پایین مورد استفاده گیرد.

آگاهي های ذهنتماعي و مهارترفتارهای اج خودکنترلي، کودک، -تعامل والد :کلمات کلیدی

 محورکودک
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 انو  همكار فریده شهبازی        کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی پایین -محور بر تعامل والدآگاهی کودکذهن هایاثربخشی آموزش مهارت -2988 

 

 مقدمه
های مشكالت دوران کودکي عالوه بر مختل کردن عملكرد و توانایي

کوودک، او را بوورای مشووكالت بیشووتر و ابووتال بووه اخووتال ت در آینووده  

(. یكووي از 2018، 1سووازند )کووات، کووراول، هینووز و اسووتنر  مسووتعد مووي

ضوعی  آنوان اسوت     2ت کودکان در سنین مدرسه، خوودکنترلي مشكال

هوای  ( که زمینه را برای ایجواد آسویب  2020، 3)منگ، ما، شن و چانگ

سوازد )هوا، لویم،    شناختي، هیجاني و رفتاری مساعد موي تحصیلي، روان

شناسوي روانوي   (. بخش قابول تووجهي از آسویب   2019، 4براک و براک

شوود.  در خوودکنترلي مربووم موي    کودکان و بزرگسا ن بوه نارسوایي  

خوود.   یوادگیری  و رفتوار  بور  فرد مدیریت از است عبارت خود کنترل

توانوایي   بورای  معموول  طوور  به داری،خویشتن یا خود کنترل اصطالح

 برده کار به مدتکوتاه فوری امیال مهار طریق از تكانشي رفتار مهار

دکنترلي را بووه ( خووو2012) 6(. برترمووز2009، 5شووود )فریووز و هووافمنمووي

عنوان یوک توانوایي دانسوته و آن را یرفیوت سرشوت افوراد در نادیوده        

کنود  گرفتن یا تغییر دادن تمایالت در پاسخ به حالت غالب تعری  مي

خودکنترلي پایین یكي از عوامل (. 1398پور و قمراني، یغمایي، ملک)

اسوت  ها حواکي از آن  بیني رفتارهای انحرافي است. نتایج پژوهشپیش

که بین مشكالت رواني و خودکنترلي رابطوه منفوي وجوود دارد یوا در     

واقع افرادی که دارای مشكالت رواني هستند سطح خودکنترلي پاییني 

 (.2012، 7بالندن -دارند )اسالن و چئانگ

 ایجاد در آنان یكي از مشكالت کودکان با خودکنترلي پایین، ناتواني

به خصوص با والدین است.  افیاناطر با بخشرضایت و مناسب ارتبام

پذیرنوود آسوویب 8کووودک -بوور ایوون اسوواس آنهووا دارای تعاموول والوود   

(. البتوووه در کودکوووان بوووا 2016و همكووواران،  9تاسوووكانو-)چیووورونیس

ای دو سوویه  فرزنودی رابطوه   -، تخریوب تعامول والود   خودکنترلي پایین

دارد. به این شكل که مشكالت رفتاری کودکان سبب آسیب رواني به 

شود تا والدین کمتور  الدین شده و از طرفي دیگر این فرایند باعث ميو

هووای هوای کوودک توجوه نشوان داده و پواداش     بوه سووا ت و خواسوته   

                                                           
1. Keute, Krauel, Heinze, Stenner  
2. Self-control  
3. Meng, Ma, Shen, Chang 
4. Ha, Lim, Bruce, Bruce 
5. Friese & Hofmann 
6. Bertrams 
7. Aslan, Cheung-Blunden 
8. Parent-child interaction 
9. Chronis-Tuscano 

کمتری را نیز برای رفتارهای بهنجار کودک اختصاص دهند )چیانگ، 

فرزندی یک رابطوه مهوم و حیواتي     -(. تعامل والد2015، 10لین، لي و لي

و عشق است. رابطه بین والودین و فرزنودان نخسوتین    برای ایجاد امنیت 

معرف دنیای ارتباطات برای فرزندان است. احساس عشق، صمیمیت و 

، 11هولووت-امنیوت بوه طوور مسوتقیم ریشووه در ایون روابو) دارنود )کوارنز        

توان مشخص نمود که در ایجواد تعوارب بوین    (. به طور قطع نمي2012

تووان گفوت   ر را دارد، اموا موي  والدین و فرزندان چه کسي بیشترین تاثی

هوای ارتبواطي و   که عدم آگاهي کوافي والودین و فرزنودان از مهوارت    

هوا و  فوردی باعوث بوروز ناسوازگاری    نداشتن مهارت در حل مسائل بین

؛  دمور،  2018، 12نازی،  کواش، کلینوسوكي و ایبور   شود )تعارضات مي

داده اسوت   هوای اخیور نشوان   . بررسي(2017، 13سالسباری، سارز و اندراد

که کیفیت ارتبوام والودین بوا فرزنودان ارتبوام نزدیكوي بوا رفتارهوای         

فرزندان و سازگاری رواني آنها دارد. هر اندازه میزان تعوارب والودین   

و فرزندان بیشتر باشد، میوزان هیجانوات منفوي و مشوكالت رفتواری در      

 (. 2016تاسكانو و همكاران،  -شود )کرونیسفرزندان بیشتر مي

 ایجاد در آنان ز مشكالت کودکان با خودکنترلي پایین، ناتوانيیكي ا

احمودی، چوادوری،   (است  اطرافیان با بخشرضایت و مناسب ارتبام

مهوارت و   بر ایون اسواس ایون کودکوان دارای    (. 2016، 14او نگو و مو 

 (.2019، 16)میكووامي، میلوور و لرنوور هسووتند پووذیرآسوویب 15اجتموواعي رفتووار

را در  شووترییب مشووكالت، ودکنترلي پووایینبووا خوو کودکوووانچوورا کووه 

سوطح   نیتور نییپوا ایون کودکوان    دارنود. دوسوتي  حفو    وي ابیدوست

 را ادییز يو مشكالت اجتماع دهنوديرا نشوان مو يوری اجتماعکنش

 تعری  یک کردن پیدا برای .دنکنيم تجربه مختل  هایتیموقع در

-موي  شوكل  را جتمواعي ا رفتار که د یلي دنبال باید رفتار اجتماعي از

 باشد مفید برایشان که هایيخواسته به افراد رسیدن دهند، باشیم، مانند

 .دارد دیگوران  بورای  منوافعي  کوه  دوسوتي  نوع بر مبتني هاییا خواسته

نتیجوه   یوک  کوه  اسوت  عمدی عمل شامل، هر اجتماعي رفتار بنابراین

آن  كوه این از نظور دارد، صورف  دریافت کننوده  برای را مفیدی و مثبت

، 17باشود )گریسوک، دیویودو و  نودل     پرهزینوه  کننوده  اعطوا  برای اقدام

                                                           
1 0. Chiang, Lin, Lee, Lee 
1 1. Carnes-Holt 
1 2. N’zi, Lucash, Clionsky, Eyber 
1 3. Ludmer, Salsbury, Suarez, Andrade 
1 4. Ahmadi, Chaudhry, Olango, Molla  
1 5. Social behavior 
1 6. Mikami, Miller, Lerner 
1 7. Grusec, Davidov & Lundell 
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 64، سال 2شماره  1400اتیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2989

 و رشد زیستن، در اجتماعي چگونه آموختن یا شدن اجتماعي (.2002 

 ساز حاصل شدن اجتماعي دارد. محوری نقش جامعه نیز و تعالي فرد

 و سواز  دو و اسوت  شخصویت  تكووین  اجتماعي - رواني اصلي و کار

 مشكالت .کردن دروني و یادگیری از: عبارتند ایندفر این کار بنیادین

دارای اختالل نقوص توجوه و    کودکان از درصد 82 تا 52 در اجتماعي

 رفتار(. 1399، است )خلقي، آقایي و فرهادی شده فعالي گزارشبیش

 شخصویت  رشود  بور  کوه  اسوت  هوایي سازه ترینمهم از یكي اجتماعي

 است عمدی عمل امل، هرش اجتماعي رفتار .است تأثیرگذار کودکان

 نظردارد، صرف دریافت کننده برای را مفیدی و نتیجه مثبت یک که

 یوا  شودن  اجتمواعي  باشود.  پرهزینه کننده اعطا برای آن اقدام اینكه از

 جامعوه  نیوز  و تعالي فورد  و رشد زیستن، در اجتماعي چگونه آموختن

 (.2009، 1)میشل مونه دارد محوری نقش

رماني مختلفي برای کودکان دارای های آموزشي و دروش

 هایتواند مورد استفاده قرار گیرد. از روشخودکنترلي پایین مي

های توان به آموزش مهارتآموزشي برای این کودکان، مي

؛ ترجمه 2014اشاره کرد )بوردیک،  2محورآگاهي کودکذهن

که کارآیي بالیني آن در ( 1396آزاد، حسیني و طیبي، منشئي، اصلي

های گوناگون برای جامعه آماری کودکان و نوجوانان نشان ژوهشپ

( اثربخشي 1398آزاد، منشئي و قمراني )داده شده است. چنانكه اصلي

آگاهي را بر تحمل ابهام و درآمیختگي فكر و عمل درمان ذهن

اثربخشي درمان ( 1398نیا، منشئي و یوسفیان )اکبرینوجوانان، 

ر افسردگي و اضطراب پس از ب را محورآگاهي کودکذهن

آزاد و شكرخدایي ؛ فرهادی، اصليدارودرماني کودکان سرطاني

کارکردهای اجرایي و آگاهي را بر ( اثربخشي درمان ذهن1397)

( 2017قاسمي بستگاني و موسوی ) ؛همجوشي شناختي نوجوانان

محور را بر مهارت اجتماعي و آگاهي کودکاثربخشي درمان ذهن

کودکان دارای ناتواني یادگیری در داخل و خارج از خودکارآمدی 

 -های خارجي نیز پری. در پژوهشکشور نشان داده شده است

( اثربخشي آموزش 2016) 3لیندر، وب و سیبینگا -پاریش، کوپلند

آگاهي را بر پردازش هیجاني و شناختي کودکان و نوجوانان؛ ذهن

آگاهي را بر ذهن( اثربخشي درمان 2019) 4دنگ، یانگ، ها و زنگ

( 2020) 5بهبود پردازش هیجاني کودکان؛  ک، براون و کینسر

                                                           
1. Michaeli- Monee 
2. Child-based Mindfulness Program skills  
3. Perry-Parrish, Copeland-Linder, Webb, Sibinga 
4. Deng, Zhang, Hu, Zeng 
5. Lack, Brown, Kinser 

آگاهانه را بر بهبود عملكرد شناختي و اثربخشي آموزش رویكرد ذهن

هیجاني کودکان و نوجوانان دارای آسم را مورد بررسي و تایید قرار 

( و 1398امیری، ویسكرمي و سپهوندی )اند. عالوه بر این داده

( نیز کارآیي این روش را در جامعه 1398ن، عارفي و منشئي )وجدیا

آگاهي فني است که با ذهن اند.آموزان تایید کردهآماری دانش

ذهني خاص نسبت به یک تجربه،  یهایریگترکیب با مراقبه و جهت

آگاه شدن نسبت به زمان حال به نحوی غیرقضاوتي با به حداقل 

 بنابراین؛ کنديسات را تشویق مرساندن درگیری در افكار و احسا

خاص، با هدف، در  یوهیبه عنوان توجه به ش توانديآگاهي مذهن

، 6هوپ وود و اسچاتزمان حاضر و بدون قضاوت تعری  شود )

آگاهي، سه ویژگي اساسي را منعكس تعاری  مختل  از ذهن (.2017

 . نخست توجه و آگاهي متمرکز بر زمان حال، دوم هدفمندیکنديم

و سوم  کندياضافه م صکه مؤلفه انگیزشي را به توجه و رفتار شخ

، یا وضعیتي که دهدينگرش که نحوه توجه کردن فرد را نشان م

شخص در هنگام توجه کردن دارد، نظیر عالقه، کنجكاوی، عدم 

 آموزش (.2017، 7هافمن، آنجلیا و گومزپذیرش )و  قضاوت

ند تكنیک بررسي بدن برای ای مانهای مراقبهآگاهي بر روشذهن

افزایش فهم و آگاهي از چگونگي افكار متكي است. این تكنیک در 

های ارادی بدن مانند غذا خوردن و حرکت راستای ادراک حس

ریزی شده است تا های غیرارادی بدني مانند تنفس برنامهکردن و حس

 های غیرارادی مانندها کنترل بیشتری بر پاسخبا به کارگیری آن

های شناختي اعمال شود )کروسكا، میلر، ها و همچنین پردازشتنش

 (.2018، 8روچ، کروسكا و اوهارا

شوناختي  روان هوای بندی باید بیوان کورد کوه مولفوه    در یک جمع

کودک و رفتارهای اجتماعي در کودکوان   -تعامل والدهمچون 

دارای نقشووي انكارناپووذیر در آینووده    دارای خووودکنترلي پووایین 

هووای موووزان هسووتند کووه  زم اسووت بووا اسووتفاده از روشآدانووش

ها تحوت تواثیر   آموزشي و درماني مناسب سعي شود تا این مولفه

آمووزان و  قرار گرفته تا از این رهگذر پیشورفت تحصویلي دانوش   

همچنین عملكرد اجتماعي و ارتباطي آنها نیز شتاب بیشتری پیودا  

کوودک و   -والود  های تعامول حال با توجه به اهمیت مولفه کند.

و لوزوم بوه    رفتارهای اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پایین

                                                           
6. Hopwood, Schutte  
7. Hofmann, Angelina, Gomez   
8. Kroska, Miller, Roche, Kroska, O’Hara  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167876018311280#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167876018311280#!
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 انو  همكار فریده شهبازی        کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی پایین -محور بر تعامل والدآگاهی کودکذهن هایاثربخشی آموزش مهارت -2990 

 

ای و درموان مناسوب و بهنگوام و از    های مداخلوه کارگیری روش

هووای آموووزش مهووارت سوووی دیگوور بووا مشوواهده کارآموودی     

شوناختي،  هوای روان در بهبوود مولفوه  محوور  آگاهي کودکذهن

اری مختلوو  )بووه هوای آموو ارتبواطي، رفتوواری و تحصوویلي جامعووه 

خصوص کودکان( و در عین حال عودم انجوام پژوهشوي مشوابه،     

آمووووزش مسووواله اصووولي پوووژوهش حاضووور بررسوووي اثربخشوووي 

کودک و  -محور بر تعامل والدآگاهي کودکهای ذهنمهارت

 بود.رفتارهای اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي 

 روش 

آزمون پس -نآزموآزمایشي با طرح پیشطرح پژوهش حاضر، از نوع 

جامعووه آموواری پووژوهش شووامل کودکووان دارای  بووا گووروه گووواه بووود.

بوود. در   1399-400خودکنترلي پایین شهر اصفهان در سال تحصویلي  

ای ای چندمرحلوه گیوری تصوادفي خوشوه   ایون پوژوهش از روش نمونوه   

تصوادفي  گیوری  با استفاده از روش نمونهاستفاده شد. بدین صورت که 

گانوه آمووزش و پورورش شوهر اصوفهان،      واحي شوش ای از بین نخوشه

(. سوپس  3یک ناحیه به تصادف انتخاب شد )آموزش و پرورش ناحیه 

دبسوتان انتخواب شود. در     10از بین مدارس ابتدایي ایون ناحیوه، تعوداد    

کوالس بوه    30هوا، تعوداد   هوای ایون دبسوتان   مرحله بعود از بوین کوالس   

مودارس، فراخووان   تصادف انتخاب شد. سپس در گوروه والودین ایون    

داده شد تا والودیني کوه دارای کودکوان دارای خوودکنترلي پوایین بوا       

قراری حین نشستن، ترک کردن صوندلي در کوالس،   عالئمي نظیر: بي

سر و صودا  دائم در جست و خیز و حرکت بودن، ناتواني در اشتغال بي

زا بودنود،  های تفریحي و حرافي و رفتارهای تكانشوي آسویب  به فعالیت

هت شرکت در پژوهش اعالم آمادگي نمایند. در این مرحلوه تعوداد   ج

آموز معرفي شد. سوپس پرسشونامه خوودکنترلي کودکوان بوه      دانش 89

والدین این کودکان ارائه شد تا با پاسخگویي به آن یقین حاصل شوود  

کووه کودکووان معرفووي شووده دارای خووودکنترلي پووایین هسووتند. پووس از 

 120کودک نمورات بوا تر از    69تعداد اجرای پرسشنامه خودکنترلي، 

کسب نمودند که نشانگر وجود خودکنترلي پایین در این کودکان بود 

گوذاری معكووس دارد(. سوپس بوه صوورت تلفنوي بوا        )پرسشنامه نموره 

والدین مصاحبه بالیني نیز انجام شد. در گام بعد از بوین کودکواني کوه    

کوودک   60، تعداد تشخیص خودکنترلي پایین را دریافت نموده بودند

های آزمایش و گواه به تصادف انتخاب و به صورت تصادفي در گروه

کودک در گوروه   20کودک در گروه آزمایش و  20گمارش شدند )

حجم نمونه با اسوتفاده از جودول کووهن و تعیوین انودازه اثور بوا         (.گواه

و با توجه به انودازه اثرهوای    a ،005/0=α  ،8/0= β-1=05/0توجه به 

محاسبه شود   (2001، 1کالین، هوناکر، جوزف و سچیوپیشینه پژوهش )

 زم بوه   نفور(.  15نفر برآورد گردید )هر گروه  30که در هر دو گروه 

هوای سووم توا ششوم     کالسذکر است که کودکان انتخاب شده از بین 

آزموایش مداخلوه مربووم بوه      بودند. سپس کودکوان حاضور در گوروه   

آگاهي را در طوي دو و نویم مواه بوه صوورت      های ذهنآموزش مهارت

ای دریافت نمودند. این در حالي است که دقیقه 75ای یک جلسه هفته

کودکان حاضر در گروه گواه آموزشي دریافت نكردند. پس از شروع 

کودک و در گروه گوواه   3د اجرایي پژوهش، در گروه آزمایش فراین

کودک ریزش داشتند. بور ایون اسواس تعوداد نمونوه نهوایي        2گواه نیز 

کوودک   18کودک در گروه آزمایش و  17کودک بود ) 35پژوهش 

و  120شامل کسب نموره   های ورود به پژوهشمالکدر گروه گواه(. 

خودکنترلي کودکوان، تشوخیص    با تر در سوا ت مربوم به پرسشنامه

-12خودکنترلي پایین در کودکان به وسیله مصاحبه بالیني، داشتن سن 

سال )حضور در پایه سوم، چهارم، پنجم و ششوم دبسوتان(، رضوایت     9

کودک و والدین جهت شرکت در پژوهش و نداشتن بیماری جسومي  

شووناختي حوواد و مووزمن دیگوور )بووا توجووه بووه پرونووده سووالمت و  و روان

شوامل   هوای خوروج از پوژوهش   موالک ای آنان( بود. همچنوین  شاورهم

داشتن بیش از دو جلسه غیبت عدم همكواری و انجوام نودادن تكوالی      

مشخص شده در کالس، عدم تمایل به ادامه حضوور در فراینود انجوام    

 بیني نشده بود.پژوهش و وقوع حادثه پیش

 ابزار پژوهش

  2(CSCQپرسشنامه خودکنترلی کودکان )

 3توسوو) کنوودال و ویلكوواکس  1979پرسشوونامه خووودکنترلي در سووال  

سوال آن مربوم به  10باشد که سوال مي 33شامل  ساخته شده است و

سووال   13(، 32-31-23-12-11-9-8-5-3-1خودکنترلي )سووا ت  

-21-20-17-16-15-14-13-10آن مربوم به تكانشگری )سوا ت 

 -م به هر دو )تكانشگریسوال آن نیز مربو 10( و 22-24-25-28-30

باشد. ( مي33-29-27-26-19-18-7-6-4-2خودکنترلي( )سوا ت 

سووا ت ایون   سال مناسب اسوت.   11تا  5این پرسشنامه برای کودکان 

آزمون به صوورت مثبوت و منفوي بووده و دارای یوک مقیواس لیكورت        

باشد که نمره یوک از سووا ت مثبوت نشوان دهنوده      ای ميهفت درجه

                                                           
1. Kline, Honaker, Joseph and Scheve  
2. Children's Self-Control Questionnaire 
3. Kendal  &Wilcox 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)


 
 

 64، سال 2شماره  1400اتیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2991

دکنترلي و نموره هفوت نشوان دهنوده حوداقل خوودکنترلي       حداکثر خو 

توا   33است و در سوا ت منفي کامالً برعكس است. دامنوه نمورات از   

نزدیكتور باشود    231در نوسان است کوه هرچوه نموره کوودک بوه       231

دارای خودکنترلي کمتری است. این پرسشنامه توس) یكي از والودین  

( موورد تأییود قورار    2002) 1پایایي آزمون توس) موریشود. تكمیل مي

 آلفوای  روش از اسوتفاده  بوا  آزموون  این پایایي ضریبگرفته است. 

 محاسوبه  84/0بازآزموایي   روش از اسوتفاده  بوا  و 98/0 کرونبوا  

ویلكواکس،   اسوت )کنودال و   قبوولي  حد قابول  در است، که گردیده

( و 83/0روایووي محتوووایي ایوون پرسشوونامه در ایووران مطلوووب ) (. 1979

 روی بور  کرونبا  آلفای روش از استفاده آن با پایایيمیزان همچنین 

پوور،  )قدم شده است محاسبه 81/0 آبادخرم ای از کودکان شهرنمونه

پایایي پرسشنامه حاضر در پژوهش  .(1395آبادی، پور و زنگيرحیمي

( بووا اسووتفاده از ضووریب آلفووای  1398پووور و قمرانووي )یغمووایي، ملووک

در پژوهش حاضر نیز پایایي با اسوتفاده  ردید. محاسبه گ 95/0کرونبا  

 محاسبه شد. 86/0از ضریب آلفای کرونبا  

 

 2(CSCQاجتماعی کودکان و نوجوانان ) مهارت پرسشنامه

 اجتماعيهای مهارت ارزیابي برای اجتماعي مهارت پرسشنامه

 مقیاس توس) شود. ایناستفاده مي و مربیان والدین توس) کودکان

 اجتماعي مهارت سنجش برای (1983) 3وری و هلسلماتسون، روتیت

والد،  فرم سه و دارای شده تهیه سال 18 تا 4و نوجوانان  کودکان

 و مربي والد فرم دو از پژوهش این در .است آموزدانش و مربي

های و دارای زیرمقیاس سوال 56 دارای والد است. فرم شده استفاده

یراجتماعي، پرخاشگری و های اجتماعي مناسب، رفتارهای غمهارت

طلبي، اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با رفتارهای تكانشي، برتری

یک  گذاری این پرسشنامه بر اساسطی  نمرهاست.  همسا ن

ماتسون و (شود انجام مي = همیشه 5= هرگز، 1 لیكرت شاخص

است.  280تا  56دامنه نمرات این پرسشنامه بین  (.2008، 4بویسجولي

 سب نمرات با تر نشان دهنده مهارت اجتماعي بیشتر است. یوسفيک

 با (1399خلقي، آقایي و فرهادی،  از نقل ، به1381و خیر )

 مقدار ضریب آموزاندانش از گروهي در مقیاس این بكارگیری

                                                           
1. Murray  
2. Matson Evaluation of Social Skills with Youngesters 

(MESSY) 
3. Matson, Rotatori, Helsel 
4. Matson, Boisjoli 

 86/0 با و برابر یكسان مقیاس کل برای را و تصنی  کرونبا  آلفای

 عامل، روایي تحلیل روش از تفادهبا اس محققان این. کردند گزارش

 قالب در را مقیاس خرده 5 و دادند قرار سنجش مورد نیز را مقیاس

های مولفه در را آلفا و ضرایب کردند شناسایي عامل جداگانه 5

 ، رفتارهای73/0 مناسب اجتماعي رفتاهای شامل معلم نسخه

و  يطلب، برتری76/0 تكانشي ورفتار ، پرخاشگری71/0 غیراجتماعي

 گزارش 80/0 همسا ن با و رابطه 68/0داشتن  بخود زیاد اطمینان

مناسب  اجتماعي رفتارهای در آلفا ضریب نیز مربي نسخه در. کردند

 تكانشي و رفتار ، پرخاشگری76/0 غیراجتماعي ، رفتارهای82/0

 با و رابطه 80/0 داشتن زیاد به خود واطمینان طلبي، برتری87/0

پایایي این پرسشنامه در پژوهش  .کردند شگزار 76/0 همسا ن

( نیز با استفاده از ضریب آلفای 1399خلقي، آقایي و فرهادی )

محاسبه شده است. در پژوهش حاضر نیز پایایي با  78/0کرونبا  

 محاسبه شد. 79/0استفاده از ضریب آلفای کرونبا  

 

 5(PCRSکودک ) -پرسشنامه رابطه والد

کودک از  -کیفیت تعامل مادردر پژوهش حاضر جهت سنجش 

( استفاده شد. این پرسشنامه 1994) 6کودک پیانتا -مقیاس رابطه مادر

ماده است و  33تهیه شده که شامل  1994برای اولین بار در سال 

سنجد. مقیاس ادراک والدین را در مورد رابطه آنها با کودک خود مي

بطه مثبت های تعارب، نزدیكي، وابستگي و رامذکور شامل حوزه

، 16، 13، 10، 8، 6، 5، 1ها( است. سوا ت کلي )مجموع تمامي حوزه

 22، 20، 18، 15، 11، 9سنجند، سوا ت عامل نزدیكي را مي 30و 29

، 19، 17، 14، 7،12، 4، 3، 2سنجند؛ سوا ت عامل وابستگي را مي

عامل تعارب را  33و  32، 31، 28، 26،27، 25، 24، 23، 21

ی است که مادر احساس ایرمقیاس تعارب بیانگر درجهسنجند. زمي

ند رابطه نامطلوب و منفي با فرزند خویش دارد. نزدیكي، بیانگر کمي

ادراک مادر از رابطه گرم، عاطفي و نزدیک با فرزند خویش است. 

وابستگي، بیانگر ادراک مادر از میزان وابستگي بیش از حد کودک به 

ای درجه 5مقیاس بر اساس مقیاس  گذاری اینوالدین است. نمره

)قطعاً صدق  5کند( تا نمره لیكرت از نمره یک )قطعاً صدق نمي

، 19، 18، 17، 15، 14، 12، 11، 9، 7، 4، 2کند( است. سوا ت مي

به صورت معكوس  33و  32، 31، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 21

                                                           
5. Parent child relationship scale or PCRS of Piyanta 
6. Piyanta  
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است.  165تا  33شوند. دامنه نمرات پرسشنامه بین گذاری مينمره

فرزند است.  -کسب نمره با تر بیانگر با تر بودن کیفیت تعامل والد

این شود. پرسشنامه حاضر توس) یكي از والدین )مادران( تكمیل مي

( ترجمه و روایي محتوایي آن نیز 1386پرسشنامه توس) طهماسیان )

توس) متخصصان ارزیابي شده است )پورمحمدرضای تجریشي، 

(. در پژوهش 1394ناب، برجمندنیا و غباریعاشوری، افروز، ا

 72/0( نیز روایي مقیاس 1394پورمحمدرضای تجریشي و همكاران )

، 82/0و ضریب پایایي آن به روش آلفای کرونبا  در حوزه تعارب 

به دست آمد.  74/0و رابطه مثبت کلي  73/0، وابستگي 77/0نزدیكي 

روش آلفای کرونبا  ( نیز ضریب پایایي به 1398در پژوهش قنواتي )

و رابطه مثبت  75/0، وابستگي 75/0، نزدیكي 84/0در حوزه تعارب 

در پژوهش حاضر نیز پایایي با استفاده از به دست آمد.  76/0کلي 

 محاسبه شد. 83/0ضریب آلفای کرونبا  

  شیوه اجرای پژوهش

پووس از اخووذ مجوزهووای  زم از اداره کوول آموووزش و پوورورش شووهر  

در ایون پوژوهش ابتودا بوا روش      3ش و پورورش ناحیوه   اصفهان و آموز

آوری ای، نمونه پژوهش جمعای چندمرحلهگیری تصادفي خوشهنمونه

 روند اجرای پوژوهش و اهوداف بسوته    ای مجازیشد. سپس طي جلسه

آموزشي بورای کودکوان شورکت کننوده در پوژوهش و والودین آنوان        

و رضوایت  زم   توس) پژوهشگر شرح داده شد توا ایون افوراد آگواهي    

جهت شرکت در پژوهش را اعالم نمایند. در گوام بعود هموه افوراد دو     

هوای پوژوهش پاسوخ    گروه )گروه آزمایشي و گروه گواه( به پرسشنامه

هوا،  آزمایش پس از انتصاب تصادفي در گروه دادند. سپس افراد گروه

 75جلسوه   10محوور را در  آگواهي کوودک  های ذهون آموزش مهارت

ای یوک جلسوه دریافوت    در طي دو و نیم ماه به صوورت هفتوه  ای دقیقه

و گوروه آزموایش    کودک در 3پس از شروع مداخالت تعداد کردند. 

کوودک در گوروه گوواه، از اداموه دریافوت مداخلوه انصوراف         2تعداد 

 17نفور بوود )   35دادند. بر این اساس تعداد نهایي نمونه پژوهش حاضر 

در گووروه گووواه(. جهووت کووودک  18کووودک در گووروه آزمووایش و 

رعایووت اخووالق در پووژوهش رضووایت کودکووان و والوودین آنووان بوورای 

شودند.   شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگواه 

چنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتموام  هم

به هور  همچنین  فرایند پژوهشي این مداخالت را دریافت خواهند نمود.

مانود و  نها محرمانوه بواقي موي   آکه اطالعات  ددو گروه اطمینان داده ش

آموووزش . در پووژوهش حاضوور از پروتكوول نیووازی بووه درج نووام نیسووت 

استفاده شوده اسوت کوه توسو)     محور آگاهي کودکهای ذهنمهارت

در ایووران توسوو)  1396بنووا شووده و در سووال  2014بوردیووک در سووال 

طیبي ترجمه شده است. اعتبارسنجي ایون   آزاد، حسیني ومنشئي، اصلي

بسته آموزشوي در ایوران و بورای جامعوه آمواری کودکوان و نوجوانوان        

حسوویني و منشووئي ایرانووي بووا اسووتفاده از اعتبووار محتوووایي در پووژوهش  

موورد بررسوي و موورد    ( 1398آزاد، منشئي و قمرانوي ) ( و اصلي1397)

وتكول بورای جامعوه    تایید قرار گرفته که بور اسواس آن اجورای ایون پر    

کودکان و نوجوانان ایراني مناسب تشخیص داده شده است.  توزم بوه   

ذکر است که مداخله پژوهش حاضر در محیطي ایمن و با رعایت تمام 

 های بهداشتي اجرا شد.پروتكل

؛ ترجمه 2014بوردیک، )آگاهي ذهنخالصه جلسات درمان  -1جدول 

 (1396آزاد، حسیني و طیبي، منشئي، اصلي

 محتوا هدف  جلسه

 

 اول

آشنایي با 

افراد، جلب 

مشارکت 

افراد و 

انجام 

تمرینات 

مقدماتي 

 آگاهيذهن

آگاهي و تعری  آن و توضویح  معرفي آموزش ذهن

پیرامووون علووت اجوورای ایوون دوره آموزشووي بوورای   

-شرکت کنندگان، توضیح پیرامون چگونگي برنامه

آگواهي و گنجانودن ایون    ریزی برای تمرینات ذهون 

تمرینووات در زنوودگي روزانووه، مشووارکت افووراد و    

آگواهي،  های روزانوه دربواره تمورین ذهون    یادداشت

هوای  آموزش و انجام تمرینوات مربووم بوه وضوعیت    

آگاهي)وضوعیت نشسوتن روی   تمرینات مراقبه ذهون 

صندلي، وضعیت خوابیده، نشسوتن بوه حالوت چهوار     

 و ارایه تكلی  خانگي. ها(زانو،، وضعیت دست

 کسب دوم

آگاهي 

نسبت به 

تفس 

 آگاهانه

کننودگان در موورد   صحبت در مورد تجربه شورکت 

آگاهي، تمرین تنفس آگاهانه و آموزش تنفس ذهن

شكمي، تمرین ذهون آشوفته در برابور ذهون آرام بوا      

 کمک بطری اکلیلي، ارایه تكلی  خانگي.

 سوم
آموزش 

 اسكن بدن

-کننودگان از ذهون  صحبت در مورد تجربه شورکت 

آگاهانووه و آموووزش تكوورار توونفس ذهوونآگوواهي و 

 اسكن بدن، ارایه تكلی  خانگي

کسب  چهارم

آگاهي 

نسبت به 

 زمان حال

تكرار تمرینات پایه تنفسي و آموزش آگاهي نسبت 

بوه زموان حوال بوا کموک تمورین لیووان آب، انجووام        

 آگاهانه، ارایه تكلی  خانگي.حرکات ذهن
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 پنجم

کسب 

آگاهي 

نسبت به 

اعمال پنج 

ي حس اصل

 بدن

صوووحبت در موووورد تجربوووه شووورکت کننووودگان از 

آگاهي نسوبت  آگاهي و آموزش ذهنتمرینات ذهن

آگاهانوه، گووش دادن   به پونج حوس )خووردن ذهون    

آگاهانوه، بوییودن   آگاهانوه، لموس کوردن ذهون    ذهن

آگاهانه، دیدن ذهن آگاهانه( بوه هموراه تكورار    ذهن

 آگاهانه، ارایه تكلی  خانگي.تمرین تنفس ذهن

کسب  ششم

آگاهي 

نسبت به 

 هیجانات

-انجام تنفس آرمیدگي مقدماتي، انجام تمرین ذهن

نویسي دربواره  آگاهي نسبت به هیجانات و یادداشت

آگووواهي نسوووبت بوووه هیجانوووات، اسوووتفاده از  ذهووون

. "بووازرس مفیوود و بووازرس غیوور مفیوود "سووناریوهای 

 ارایه تكلی  خانگي

مرور  هفتم

تمرینات 

 تنفسي

ي و اسكن بودن و انجوام تمورین    مرور تمرینات تنفس

. "مراقبه رودخانوه روان "آگاهي نسبت به افكارذهن

 ارایه تكلی  خانگي

کسب  هشتم

آگاهي 

نسبت به 

 عضالت

تكرار تمرینوات پایوه تنفسوي )تونفس آرمیودگي( و      

آراموي عضوالني تودریجي، انجوام بوازی      تمرین تون 

 . ارایه تكلی  خانگي"عوب کردن کانال"

کسب  نهم

آگاهي 

سبت به ن

 بدن

 ، انجوام "انجام تمرینات تنفسي پایوه )مراقبوه تنفسوي   

بوازرس  "حرکات ذهون آگاهانوه، تكورار سوناریوی    

 و ارایه تكلی  خانگي "مفید و غیر مفید

بكارگیری  دهم

آگاهي ذهن

در زندگي 

 روزمره

آگواهي کووه در طوي جلسووات   مورور تمرینوات ذهوون  

آگواهي  ذهون "گذشته آموزش داده شد و آمووزش  

آمیووز . مراقبووه محبووت شووفقت  "الیووت روزانووهدر فع

 )آرزوهای دوستانه(. ارایه تكلی  خانگي

ها از دو سطح آمار توصویفي  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

و  و استنباطي استفاده شده اسوت. در سوطح آموار توصویفي از میوانگین     

لوک  وی -انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون شاپیرو

 جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهوا، آزموون لووین بورای بررسوي     

هووا، تحلیوول رگرسوویون جهووت بررسووي شوویب خوو)   برابووری واریووانس

 رگرسیون، همچنین از تحلیل کوواریانس برای بررسي فرضیه پژوهش

 -23SPSSافوزار آمواری   استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده از نورم 

 ر گرفته است.مورد تجزیه و تحلیل قرا

 تایجن

از کودکان حاضور در پوژوهش   شناختي نشان داد که های جمعیتیافته

 72/25نفر دختور )معوادل    9درصد( و  28/74نفر پسر )معادل  26تعداد 

 13توا   10آموزان حاضور در پوژوهش دارای سون    درصد( بودند. دانش

اه سال و گوروه گوو   25/11سال بودند که میانگین سني گروه آزمایش 

های چهارم، پونجم  آموزان در پایهسال بود. عالوه بر این، دانش 75/11

و ششم مشغول به تحصیل بودند که بیشترین فراواني در گروه آزمایش 

درصود( و در   26/35کوودک معوادل    6مربوم به پایوه چهوارم )تعوداد    

  درصد( بود. 88/38کودک  7گروه گواه مربوم به پایه ششم )تعداد 

کودک و رفتارهای  -انگین و انحراف استاندارد تعامل والدمی -2جدول 

 اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پایین

 هاگروه هامولفه

 آزمونپس آزمونپیش

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 -تعامل والد

 کودک

 06/13 80 64/11 47/66 گروه آزمایش 

 31/14 27/62 26/14 62*61 گروه گواه

 رفتار اجتماعي

 34/9 58/160 89/15 64/136 گروه آزمایش 

 33/16 88/134 04/17 38/135 گروه گواه

ها، از آزموون لووین اسوتفاده    فرب همگني واریانسجهت بررسي پیش

آزموون در متغیرهوای   شده است. نتایج نشان داده است در مرحلوه پوس  

همگنووي فوورب کووودک و رفتارهووای اجتموواعي پوویش  -تعاموول والوود

نتوایج آزموون بواکس جهوت     . (p>05/0)ها برقرار بوده اسوت واریانس

کواریوانس نشوان داد کوه در     -هوای واریوانس  بررسي همساني ماتریس

کواریوانس نیوز    -هوای واریوانس  فرب مواتریس آزمون پیشمرحله پس

. عالوه بر این نتایج آزمون شاپیرو ویلوک  (p>05/0)برقرار بوده است 

هوا در  ای دادهفورب نرموال بوودن توزیوع نمونوه     پیشبیانگر آن بود که 

هوای  کوودک و رفتارهوای اجتمواعي کودکوان در گوروه      -تعامل والد

آزموون برقورار اسوت    آزموون و پوس  آزمایش و گواه در مراحول پویش  

(05/0<p)فرب همگنوي شویب خو)    . در نهایت نتایج در بررسي پیش

وهبنودی در  آزمون بوا متغیور گر  رگرسیون مشخص شد که تعامل پیش

کوودک و رفتارهووای   -آزمووون در متغیرهوای تعامول والوود  مرحلوه پوس  

. این بدان معناسوت کوه فورب    (p>05/0)اجتماعي معنادار نبوده است 
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کوودک و   -همگني شیب خو) رگرسویون در متغیرهوای تعامول والود     

 رفتارهای اجتماعي کودکان برقرار بوده است.

آگاهي های ذهنمهارت آموزشنتایج تحلیل کوواریانس اثر  -3جدول 

رهای اجتماعي کودکان دارای کودک و رفتا -محور بر تعامل والدکودک

 خودکنترلي پایین

مجموع  منبع تغییر متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 توان

 

تعامل 

 -والد

 کودک

اثر 

 آزمونپیش

58/4943 1 58/4943 36/124 0001/0 73/0 1 

اثر متغیر 

 مستقل

11/1700 1 11/1700 77/42 0001/0 57/0 1 

     75/39 32 02/1272 خطا

      35 184829 کل

 

رفتارهای 

 اجتماعي

اثر 

 آزمونپیش

49/238 1 49/238 34/1 25/0 04/0 20/0 

اثر متغیر 

 مستقل

74/5673 1 74/5673 86/31 0001/0 50/0 1 

     34/178 32 38/5697 خطا

      35 771852 کل

های آموزش مهارت) مستقل ریمتغ ارائه ،3 جدول جینتا به توجه با

 معنادار تفاوت جادیا به منجر توانسته( محورآگاهي کودکذهن

کودک و رفتارهای  -تعامل والد) وابسته هایریمتغ نمرات نیانگیم

 در آزمونپس مرحله در( اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پایین

 با که شوديم حاصل جهینت نیا بنابراین. گردد 05/0ی خطا سطح

تعامل  هایریمتغ نمرات نیانگیم ،آزمون()پیش گرمداخله ریمتغ کنترل

 کودک و رفتارهای اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پایین -والد

محور دچار تغییر آگاهي کودکهای ذهنارائه آموزش مهارتبا 

جهت تغییر نیز بدان صورت بوده است که آموزش . است هشد معنادار

محور توانسته منجر به افزایش تعامل آگاهي کودکهای ذهنمهارت

کودک و رفتارهای اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پایین  -والد

محور بر آگاهي کودکهای ذهنآموزش مهارت ریتاث مقدار شود.

اجتماعي کودکان دارای  کودک و رفتارهای -تعامل والد زانیم

بوده است. این بدان معناست  50/0و  57/0به ترتیب  خودکنترلي پایین

کودک و  -های تعامل والددرصد تغییرات متغیر 50و  57به ترتیب  که

ارائه متغیر توس)  رفتارهای اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پایین

 شود.ین ميتبی محور(آگاهي کودکهای ذهنمستقل )آموزش مهارت

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت

رهای کودک و رفتا -محور بر تعامل والدآگاهي کودکذهن

ول ااجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پایین انجام گرفت. یافته 

آگاهي های ذهنپژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت

ر ی خودکنترلي پایین تأثیکودکان دارا -لدمحور بر تعامل واکودک

 دکانکودک این کو -معنادار داشته و منجر به افزایش تعامل والد

آزاد، منشئي و اصليشده است. نتایج پژوهش حاضر همسو با یافته 

آگاهي بر تحمل ابهام و ( مبني بر اثربخشي درمان ذهن1398قمراني )

آزاد و ه فرهادی، اصليدرآمیختگي فكر و عمل نوجوانان؛ با یافت

آگاهي بر ( مبني بر اثربخشي درمان ذهن1397شكرخدایي )

با گزارشات  ؛کارکردهای اجرایي و همجوشي شناختي نوجوانان

 ( مبني بر اثربخشي2016سیبینگا ) لیندر، وب و -ندپاریش، کوپل -پری

آگاهي بر پردازش هیجاني و شناختي کودکان و آموزش ذهن

ربخشي ( مبني بر اث2020فته  ک، براون و کینسر )نوجوانان؛ با یا

آگاهانه بر بهبود عملكرد شناختي و هیجاني آموزش رویكرد ذهن

ي و كرمامیری، ویسکودکان و نوجوانان دارای آسم بود. عالوه بر این 

نیز کارآیي این روش را در جامعه آماری ( 1398سپهوندی )

 اند.آموزان تایید کردهدانش

هووای اثربخشووي آموووزش مهووارت  افتووه حاضوور مبنووي بوور   در تبیووین ی

کوودک کودکوان دارای    -محوور بور تعامول والود    آگاهي کودکذهن

آگاهي بوه  که چون در روش ذهنتوان بیان نمود مي خودکنترلي پایین

تری افكار خوود را زیور   د با دیدگاه وسیعوشآموزش داده مي کودکان

 ی ذهنوي خوود داشوته باشوند    ای نامتمرکز بوا محتووا  نظر بگیرند و رابطه

پواریش و   -یابد )پریهای مختل  بهبود ميعملكرد کودکان در زمینه

آگواهي بوا   هوای ذهون  (. بر این اساس آموزش مهوارت 2016همكاران، 

گسترش دامنه تفكر کودک و همچنین جداسازی کودک با آمیختگي 

شووود تووا کودکووان  هووای شووناختي ناکارآموود، سووبب مووي  بووا پووردازش

ای شناختي بهتری را کسوب نمووده و بور ایون اسواس روابو)       هپردازش

یابود. در  محیطي و اجتماعي آنان نظیر تعامل بوا والودین نیوز بهبوود موي     

هوای  بسوته آمووزش مهوارت   هودف اصولي   توان گفوت  تبییني دیگر مي

توا روابو) خوود بوا      است کودکانکمک به محور آگاهي کودکذهن

 آگواهي . ذهون احساس بدني خود اصالح نماید تفكرات، احساسات، و

 بوه  همچنوین  و لحظوه  بوه  لحظوه  تجارب به کردن توجه فرایند عنوان به

نجكاوانه، پوذیرا بوودن، و   ک نگرش با توجه خودتنظیمي ترکیب عنوان

ت ) ک، بووراون و کینسوور، پووذیرش تجووارب فوورد توصووی  شووده اسوو 
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افزایش  باعثآگاهي، ذهنهای مهارت به همین علت آموزش (؛2020 

تووان انتظوار داشوت    شود. بر این اساس ميمنجر مي آگاهي فراشناختي

های فراشناختي، منجر به افزایش سازماندهي ذهنوي و  که بهبود مهارت

ریزی رفتاری در کودکان با خودکنترلي پایین شده و این روند با برنامه

عامول  دیده ایون کودکوان بوا والودین، افوزایش در ت     ترمیم رواب) آسیب

 کودک را در پي داشته باشد. -والد

آگاهي های ذهنیافته دوم پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت

محور بر رفتارهای اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پوایین  کودک

تأثیر معنادار داشته و منجر به افزایش رفتارهای اجتماعي این کودکوان  

نیوا،  اکبوری ایج پوژوهش  شده است. نتایج پژوهش حاضور همسوو بوا نتو    

آگوواهي اثربخشووي درمووان ذهوون( مبنووي بوور 1398منشووئي و یوسووفیان )

بوا یافتوه    ؛بور افسوردگي و اضوطراب کودکوان سورطاني      محوور کودک

( مبنوووي بووور اثربخشوووي درموووان 2017قاسووومي بسوووتگاني و موسووووی )

محووور بوور مهووارت اجتموواعي و خودکارآموودی آگوواهي کووودکذهوون

؛ بووا گزارشووات دنووگ و همكوواران  یریکودکووان دارای نوواتواني یووادگ

آگاهي بر بهبود پردازش هیجاني ( مبني بر اثربخشي درمان ذهن2019)

( نیوز  1398وجودیان، عوارفي و منشوئي )   کودکان بوود. عوالوه بور ایون     

در  اند.آموزان تایید کردهکارآیي این روش را در جامعه آماری دانش

آگواهي  هوای ذهون  رتتبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي آموزش مها

محور بر رفتارهای اجتماعي کودکان دارای خودکنترلي پوایین  کودک

هوای مختلو  ماننود    آگاهي باعث رشد عامول باید گفت تمرینات ذهن

مشاهده، غیرقضاوتي بودن، غیرواکنشي بودن و عمل توام با هوشویاری  

ها نیز خود باعث (. رشد این عامل2017شود )هوپ وود و اسچات، مي

های خودکنترلي و بهبود رفتارهوای اجتمواعي سوازنده در    شد مهارتر

توان بیوان نموود   شود. عالوه بر این ميکودکان با خودکنترلي پایین مي

کودکووان دارای آگوواهي بووا ترغیووب ذهوون هووایمهووارت آموووزشکووه 

به تمرین مكرر توجه متمرکز روی مسئله موردنظر و  خودکنترلي پایین

آمیز های تعاربموضوع پاسخ فرد به موقعیتآگاهي قصدمندانه روی 

. کنود را از حالت اتوماتیک به وضعیت هشویارانه و مناسوب تبودیل موي    

آگواهي  که از مهوارت ذهون   بنابراین کودکان دارای خودکنترلي پایین

 ازآورنود؛  بوه دسوت موي   تری  توجه و تمرکوز بوا   شوند،مي برخوردار

شوناختي،  سورعت پوردازش    ،به دلیل تمرکز بیشوتر  این کودکانرو این

هیجوواني و اجتموواعي بووا تری بووه دسووت آورده و از ایوون طریووق رفتووار  

 یابد.اجتماعي آنان نیز بهبود مي

شهر کودکان دارای خودکنترلي پایین تحقیق به  محدود بودن دامنه

، عودم مهوار متغیرهوای اثرگوذار محیطوي، خوانوادگي و       اصفهان

تارهای اجتماعي این کودکان و کودک و رف -تعامل والداجتماعي بر 

هوای پوژوهش حاضور    از محودودیت عدم برگزاری مرحله پیگیری 

پذیری، در سطح شود برای افزایش قدرت تعمیمبود. پیشنهاد مي

پژوهشي، این پژوهش در سایر شهرها و منواطق و جواموع دارای   

هوای  آموزان دیگر مقواطع و اخوتالل  های متفاوت، دانشفرهنگ

دیگر هماننود کودکوان مبوتال بوه اخوتالل نافرمواني       شناختي روان

سازی شده، مهوار عوامول   ای، اختالل رفتار دروني و برونيمقایله

ذکوور شووده و اجوورای مذحلووه پیگیووری اجوورا شووود. بووا توجووه بووه  

محوور بور تعامول    آگواهي کوودک  های ذهنآموزش مهارتاثربخشي 

لي کووودک و رفتارهووای اجتموواعي کودکووان دارای خووودکنتر  -والوود

شووود بووا تهیووه برشووور و ، در سووطح کوواربردی پیشوونهاد موويپووایین

بوه  محور آگاهي کودکهای ذهنآموزش مهارتای علمي، کتابچه

مشاوران و معلمان دوره ابتدایي ارائه داده شود توا بوا بكوارگیری    

کودک و رفتارهوای   -تعامل والدمحتوای این مداخله، جهت بهبود 
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 Abstract 

Introduction: Behavioral problems such as low self-control cause 

communicational and psychological damages in the children. Therefore, the 

present study was conducted to investigate the effectiveness of child-

oriented mindfulness skills on the parent-child interaction and the children’s 

social behaviors with low self-control. 

Methods: The present study was experimental with pretest, posttest and 

control group design. The statistical population of the present study included 

the children with low self-control in the city of Isfahan in academic year 

2020-21. 40 children were selected through multi-stage clustered random 

sampling method and they were randomly accommodated into experimental 

and control groups (each group of 20 children). The experimental group 

received ten seventy-five-minute sessions of intervention regarding child-

oriented mindfulness skills (Burdic, 2017) during two-and-a-half months. 

Three children from the experimental group and two from the control group 

were omitted from the study. The applied questionnaires in this study 

included Children's Self-control Questionnaire, Parent child relationship 

scale or PCRS by and social skills questionnaire. The data from the study 

were analyzed through ANCOVA method via SPSS23 software. 

Results: The results showed that training child-oriented mindfulness skills 

have significant effect on the parent-child interaction (0.57) and social 

behaviors (0.50) of the children with low self-control (p<0.001). 

Conclusion: According to the findings of the present study it can be 

concluded that training child-oriented mindfulness skills can be 

employed as an efficient method to improve parent-child interaction 

and social behaviors of the children with low self-control through 

employing techniques such as mindful emotions and thoughts and 

being in the present time.  
Keywords: Parent-child interaction, social behaviors and child-oriented 

mindfulness skills 

 

 
 

 


