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پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت و مقایسه آموزش یادگیری هدف  هدف:

 پژوهش: روشدبستانی بر رفتار انطباقی فرزندانشان بود. هیجانی به والدین کودکان پیش-اجتماعی

آزمون سببه گروهی دو گروه آزمایش و ی  پس-آزمونروش این پژوهش شبببه تجربی با حرپ پیش

ه دبسبببتانی بماهه بود. جامعه آماری پژوهش را والدین کودکان مقطع پیشی ی گروه گواه با پیگیر

سال  شهر تهران در  شان در  شکیل دادند که از بین آن 1398همراه کودکان مادر به روش  45ها، ت

صادفی در دو گروه آزمایش )هر گروه گیری در دسترس انتخاب و بهنمونه نفر( و ی  گروه  15حور ت

و گروه  2005گمارده شبببدند. گروه آزمایش آموزش فرزند پروری مثبت سببباندرز،  نفر( 15گواه )

ای تحت دقیقه 90به مدت هشت جلسه   2003هیجانی کسل، -آزمایش آموزش یادگیری اجتماعی

مداخله قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار بود. ابزار پژوهش پرسشنامه رفتار انطباقی  واینلند 

سه مرحله پیش ( بود که1965) سنجش قرار گرفت. دادهآزمون، پسدر  ها با آزمون و پیگیری مورد 

نتایج نشببان داد که مداخله فرزند  ها:یافتهوتحلیل شببد. های مکرر تجزیهاسببتفاده از واریانس اندازه

ماعی یادگیری اجت بت و  جانی بر اسبببتقالل فردی )-پروری مث تار P=001/0و  F=19/18هی (، رف

( مؤثر P=001/0و  F=39/15( و نمره کل رفتار انطباقی زناشببویی )P=010/0و  F=69/4اجتماعی )

ها نشببان داد که هر دو مداخله یافته گیری:نتیجهاسببتو و این تیثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. 

حور معناداری رفتار انطباقی در کودکان را بهبود بخشبببندو توانند بهکاررفته در این پژوهش میبه

بستانی دتوان برای بهبود رفتار انطباقی در کودکان از این خدمات آموزشی در مراکز پیشنابراین میب

 بهره جست.
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 مقدمه

آموزد، بیشتر میهای اخیر کنجکاوی انسان را بیشتر کرده است. انسان هر چه دست آوردهای علمی سال

خصوص در مسائل علوم انسانی و در این قرن انسان بیشتر به سرنوشت و آینده کودکان داند. بهکمتر می

ها تا به این حد معلومات خود را ناقص نیافته ی  از زمانکند و به همین علت نیز در هیچخود توجه می

تنها کان و مراقبت از رشد و سالمت آنان نه(. توجه به کود1396است )کریمی، عاشوری و سالمی خامنه، 

سالی کند، بلکه شرایط برخورداری از زندگی سالم در دوران بزرگزندگی سالم در دوران کودکی را تضمین می

(. اهمیت محیط و ارتباط اجتماعی در زندگی کودکان موضوعی است 2017کند )کوهنل، را نیز فراهم می

و گیرن  اند. برای مثال )استیگلیتزتخصصان تعلیم و تربیت به آن اشاره داشتهکه بسیاری از روان شناسان و م

داند. تفکر کودک اساساً شناختی را نتیجه تعامل اجتماعی و فرهنگی می( همه فرایندهای روان2015والد، 

وابط واقعی یابد و با ایجاد کارکردهای عالی ذهن، امکان برقراری رهای اجتماعی وی تحول میاز خالل تجربه

آمیزی تعامل موفقیت تنهانههای اجتماعی، بنابراین، کودکان فاقد سطوپ باالی مهارتو شوددر وی میسر می

دار درونی سازی شده )مانند احساس غمگینی، افسردگی و با همساالن خود ندارند، بلکه رفتارهای مشکل

گری جسمانی یا کالمی، مهار ضعیف خلق و سازی شده )مانند پرخاشدار برونیتنهایی( و رفتارهای مشکل

( در تحقیقات 2018(. دل آرمو و تسی )2015کنند )اینگیلری، بحث کردن با دیگران( را بیشتر تجربه می

خود در مورد کودکان دبستانی نشان دادند که در بین عوامل رفتار انطباقی در کودکان ی  مسئله جدی و 

، 1940در سال  1ر انطباقی از زمانی موردتوجه واقع شد که ادگار دالتیمل است. موضوع ارزیابی رفتاقابل

ترین عنوان اولین و مهمشود، بهعنوان توانش رفتار انطباقی در نظر گرفته میرسش اجتماعی را که امروزه به

ل الماندگی ذهنی قلمداد کرد. او رفتار انطباقی را توانایی عملکرد فرد در اجرای استقمعیار تشخیص عقب

(. 2018پذیری اجتماعی تعریف کرد )به نقل از ولف، کورزر، وینگرت، کوهنت و زولنر، شخصی و مسئولیت

های رفتار انطباقی شامل تحول مثبت در روابط میان خود و دیگران است. رفتار انطباقی نظیر سایر جنبه

درک یکدیگر که ریشه آن در  مثال، رشد و تکامل وعنوانوپرورش است. بهرشد متیثر از حبیعت، آموزش

رفتارهای انطباقی  زمینه درهای اجتماعی ساخته و تغذیه شوند. کسانی که تولد است، بایستی در موقعیت

ا دیگران راحتی بتوانند بهاند که مییافته اند، به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دستبه شکوفایی رسیده

(. بدین ترتیب، فراهم کردن محیط مساعد و 1396نهاد و مداحی، اکای داشته باشند )پزندگی سازگارانه

 تیبااهمیهای مناسب در پرورش رفتارهای انطباقی مناسب نقش بسیار همچنین آشنایی و استفاده از روش

در کیفیت زندگی حال و آینده کودکان دارد. کودکان دارای رفتارهای انطباقی مناسب در پایداری رابطه 

عت از قوانین، حساس بودن نسبت به دیگران و در صورت لزوم مهار احساسات منفی خود همیاری، احا

توانند روابط سالمی با دیگران برقرار کنند و شوند، میتر میاین کودکان بزرگ کههنگامیتر هستند. موفق

ات دیگران های گروهی مشارکت نمایند، در زندگی خود شاد و موفق باشند، به حقوق و احساسدر فعالیت

های نامناسب دوری کنند و از خودکنترلی و خودکارآمدی باالیی برخوردارند احترام بگذارند، از خواست

 (.1395)آقایی، تبریزی و تبریزی، 

                                                           
1. Edgar Dall 
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تواند بر رفتارهای انطباقی کودکان تیثیر مثبتی بگذارد برنامه هایی آموزشی که میبنابراین یکی از برنامه

ر ای است که دمثبت برنامه فرزند پروریت و برنامه آموزش اجتماعی است. برنامه مثب فرزند پروریآموزش 

ای تربیتی است که با (، این برنامه، برنامه2005حور مؤثر قابل استفاده است )ساندرز، شرایط متفاوت به

ید دارد کراهکار پیشگیری، سرپرستی کردن و داشتن توقعات واقعی، بر مراقبت از خویشتن برای والدین تی

ها نشان داده این برنامه قلمرو احترام را افزایش داده است و باعث رشد خانواده شده (. یافته1999)ساندرز، 

مثبت  فرزند پروری(. نتایج نشان داده است که آموزش برنامه 2014است )ساندرز، کیربی، تلگن و دی، 

(، کاهش نافرمانی، 2016السون و م  هال، ارتباط خاصی با سالمت جسمی و روانی کودک )لیپولد، داویس، 

و باعث کاهش مشکالت  (2016تخلف از قانون و پرخاشگری کودکان دارد )دیتمن، فاروگیا، کئون و ساندرز، 

( و همچنین 2015رفتاری درونی و برونی در فرزندان شده است )بارلو، مالنی، ناولت، گاکلیش و بیلی، 

فرزند (. آموزش 2016ن شده است )بارلو، برگمن، کرنر، وای و بننت، موجب سازگاری رفتاری هیجانی کودکا

دبستانی نسبت به مقاحع تحصیلی دیگر برای جلوگیری از بروز مشکالت رفتاری مثبت در مقطع پیش پروری

ها نشان داده است، نقش والدین در مشکالت (. پژوهش2015تیثیر بیشتری دارد )چانگ، النگ و ساندرز، 

( هر چه بین مراقب و کودک رفتارهای 2013ن تیثیرگذار بوده است )فورهند، جانز و پارنت، مخرب کودکا

متضاد و خشن وجود داشته باشد، مشکالت رفتاری در کودکان بیشتر است )اسمیت، دیشیون، شاو، ویلسون، 

دو به والدگری  مثبت هر فرزند پروریهای (. برنامه آموزش اجتماعی و آموزش مهارت2014وینتر و پاترسون، 

مثبت و چگونگی رفتار والدین در برابر کودک اشاره دارند، با این تفاوت که بخشی از برنامه آموزش اجتماعی 

 بر تعامل و هماهنگی والدین در تربیت کودک تیکید دارد.

دبستانی ی  چارچوب منظم های یادگیری مؤثر عاحفی، اجتماعی برای کودکان پیشاز سوی دیگر برنامه

کند. هدف اصلی مبتنی بر کالس درس فراهم می 1اجتماعی-برای ارزیابی کیفیت آموزش یادگیری هیجانی

اجتماعی در مناحق و -از راهنما این است که به مربیان برای انتخاب و اجرای آموزش یادگیری هیجانی

برنامه برای کودکان  چهارکندو برنامه انتخابی فراهم می 23مدارس کم  کند. این راهنما، احالعاتی در مورد 

دبستانی و  برنامه در خدمت هر دو )پیش سهبرای کودکان در مدرسه ابتدایی و برنامه  16دبستانی، پیش

دهد های اجتماعی و عاحفی دانش آموزان را ترویج میها در این رویکرد مهارتباشد. این برنامهابتدایی( می

یری یادگ مؤثرهای اند. برنامهو همگی تیثیر بر روی رفتار و یا عملکرد تحصیلی دانش آموزان را ثبت کرده

ا بررسی ویژگی مهم ر پنجباال،  باکیفیتویژه برای اجرای برنامه دبستانی بهعاحفی، اجتماعی کودکان پیش

های که آموزش از: محدوده سنی مورد هدف هر برنامه، فرصت برای تمرین مهارت اندعبارتها کند، آنمی

ها ترویج و تقویت ه( که در آن برنامه، مهارتشود، تنظیمات )کالس درس، مدرسه، خانواده، جامعداده می

 های مطالعاتای و پشتیبانی اجرا نیز همراه با جزئیات در مورد یافتهشود، احالعات در مورد توسعه حرفهمی

(. پنج مجموع شناختی، عاحفی و شایستگی رفتاری 1397است )حسین آبادی،  شدهارائهها ارزیابی برنامه

های است که شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مهارت شده ییشناسا CASELمرتبط با 

کنند. . این پنج شایستگی حیطه درونی و بیرونی را منعکس میاستگیری مسئوالنه ارتباحی و تصمیم

های ارتباحی که آگاهی اجتماعی و مهارت حالی خودآگاهی و خودمدیریتی بر حوزه درونی منطبق هستند در

                                                           
1. Social & Emotional Learning (SEL( 
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رکی، ت احمد پورفردی اجتماعی است ) روندهمگیری مسئوالنه هنده حوزه بین فردی هستند و تصمیمدنشان

های آموزشی در داخل آموز و شیوه(. تحقیقات اخیر نشان داده است که کیفیت تعامالت معلم، دانش1396

)لوکینوا و میاک شود آموز و سازگاری اجتماعی را سبب میکالس دو برآورد مهم عملکرد تحصیلی دانش

 (.2016کو، 

با توجه به پیشرفت علم و فناوری در قرن حاضر و تبلور این نکته که شکوفایی ی  کشور از بستر 

. سازدمی، نیاز به گسترش دوره پیش از دبستان، بیش از گذشته خود را نمایان خیزدمیبر  وپرورشآموزش

 و مبنای شناسیروشاست که از  هاییپژوهشدر این زمینه، انجام  گذاریسرمایهو  ریزیبرنامه نیازپیش

نظری درستی برخوردار باشند تا با توجه به نتایج حاصل، بتوان تا حدودی نیازهای جامعه در این زمینه را 

بهبود وضعیت آموزشی  تربیتی برداشته شوند. امروزه به  زمینه درجزئی  هرچند هاییگامبرحرف کرد و 

شود. تحول اجتماعی از حرز تفکر مستبدانه دیده می وضوپبهالت اجتماعی، نیاز والدین به آموزش علت تحو

ص خصوای را به وجود آورده که اکثر مردم و بهسوی تساوی اجتماعی، مبارزهخواهانه و سوق یافتن بهبه آزادی

موضوع )آموزش فرزند پروری مثبت و  بنابراین الزم دیده شد که اینو والدین آمادگی برخورد با آن را ندارند

هایی که بیشتر در خصوص در خانوادهحور خاص تمرکز شود، بههیجانی( به-آموزش یادگیری اجتماعی

 ژوهشگرپبنابراین و باشندمعرض خطر هستند و ریس  بیشتری برای داشتن فرزندانی با مشکل را دارا می

 خواهد به این مسئله بپردازد:می

هیجانی به والدین کودکان -مثبت و آموزش یادگیری اجتماعی فرزند پروریآموزش بین اثربخشی  .1

 تفاوت وجود دارد؟ آزمونپسدبستانی بر رفتار انطباقی فرزندانشان در مرحله پیش

هیجانی به والدین کودکان -مثبت و آموزش یادگیری اجتماعی فرزند پروریبین اثربخشی آموزش  .2

 دبستانی بر رفتار انطباقی فرزندانشان در مرحله پیگیری تفاوت وجود دارد؟پیش

 

 روش پژوهش

سببه  آزمونپس-آزمونپیشدر این پژوهش حرپ  مورداسببتفادهروش پژوهش حاضببر شبببه تجربی و حرپ 

شامل کلیه  بود. ماههی با پیگیری گروهی دو گروه آزمایش و ی  گروه گواه  ضر  جامعه آماری پژوهش حا

تشکیل دادند. برای  1398به همراه کودکانشان در شهر تهران در سال  دبستانیپیشوالدین کودکان مقطع 

نه نه، از روش نمو خاب نمو تدا از بین ای مرحلهگیری خوشبببهانت که اب به این صبببورت  جام شبببد.  ای ان

شهمهدکودک به چهارشهر تهران  3منطقه  هایمهدکودک سپس از میان صورت خو ای انتخاب گردید و 

شهر تهران  3منطقه  هایمهدکودککه از  صورتبدینصورت در دسترس انتخاب شد. ها بهاین مراکز نمونه

پیشنفر از والدین کودکان مقطع  45تصبببادفی انتخاب شبببد و از هر مهد تعداد  حوربهمهدکودک  چهار

ستانی صیالت  هایمالکبا توجه به  دب سطح تح سال، حداقل  سنی پنج  شتن کودک در محدوده  ورود: دا

 دارودرمانییا  شناختیروان هایدرماندیپلم برای والدین این کودکان، عدم دریافت همزمان کودک از دیگر 

ش از دو جلسبببه در در والدین بود و مالک خروج: غیبت بی شبببناختیروانوخیم  هایاختاللو عدم وجود 

جایگزین شد و صورت  هایگروهدوره آموزشی در نظر گرفته شد انتخاب شد، سپس افراد واجد شرایط در 

سه گروه  صادفی در   15) گواهنفر( و گروه  15نفر(، گروه آزمایش دوم ) 15نفری )گروه آزمایش اول ) 15ت

( قرار ایدقیقه 90جلسببه  هشببتثبت )م فرزند پرورینفر(( جایدهی شببد. گروه آزمایش اول تحت آموزش 
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( قرار ایدقیقه 90جلسبببه  هشبببتهیجانی )-گرفت و گروه آزمایش دوم تحت آموزش یادگیری اجتماعی

 .نیز در لیست انتظار باقی ماندند گواهگرفتند و گروه 

 ابزار پژوهش

برای سنجش رفتارهای انطباقی کودکان از پرسشنامه واینلند استفاده شد. . 1. پرسشنامه رفتار انطباقی1

است، ادراک والدین را از عملکرد فردی و اجتماعی کودک  شدهتهیهاین مقیاس که توسط ادگارد واینلند 

گویه است. بخش اول بر استقالل  116. این مقیاس شامل دو بخش و متشکل از دهدمیقرار  موردسنجش

که در رابطه با استقالل فردی و مسئولیت در  کنار آمدن هایمهارتارزشیابی  منظوربهدارد و  تیکیدفردی 

حوزه اصلی  10است. رفتارهای موجود در این بخش شامل  شدهحراحی، شوندمیزندگی روزانه مهم تلقی 

ی است. رفتارهای اشاره شد. بخش دوم مقیاس مربوط به رفتار اجتماع هاآناست که در قسمت قبلی به 

 اعتمادقابلاز: رفتار اجتماعی، همنوایی کردن،  اندعبارتحوزه اصلی است که  8موجود در این بخش شامل 

 کنندهمختلو بیش فعالی، رفتار جنسی، رفتار خودآزاری، اشتغال اجتماعی و رفتار  ایکلیشهبودن، رفتار 

میزان  ترینکمر حوزه را به دست آورده است که ( ضریب همسانی درونی ه1973بین فردی است. نی هیرا )

( مربوط به حوزه 98/0( مربوط به حوزه خودآزاری و بیشترین ضریب همسانی )81/0ضریب همسانی )

زمانی دو  بافاصلهنفر  45، این مقیاس را روی باز آزماییبا استفاده از روش  هاآن. باشدمیعملکرد مستقل 

شغلی و بیشترین ضریب -مربوط به حوزه فعالیت پیش شغلی 88/0ب پایائی ضری ترینکمهفته اجرا کردند. 

بودن، خودآزاری و اشتغال  اعتمادقابلعملکرد مستقل، فعالیت خانگی،  هایحوزهمربوط به  99/0پایایی 

 .(1398)ملکشاهی، کامکاری و مکوندی،  اجتماعی بود

و به 2005مثبت بر اساس پروتکل ساندرز ) فرزند پروریجلسات آموزش مثبت.  فرزند پروری. آموزش 2

 8شهر تهران در  دبستانیپیش( توسط پژوهشگر در مدارس 1393نقل از علی اکبری دهکردی و همکاران، 

 برای والدین اجرا شد. دوساعتهدو جلسه  ایهفتهجلسه، 
ویق گروه. والدین تشآشنایی با یکدیگر، توضیح درباره اهداف و محتوای برنامه، بررسی قوانین  جلسه اول.

 تغییر رفتار کودک باهدفخواهند شد به مشاهده و ارزیابی و ردیابی رفتارهای کودکشان 

برای ایجاد ارتباط مثبت با  هاییاستراتژیهدف این جلسه ارتقای رشد کودک استو آموزش  جلسه دوم.

فید به کودک( و تمرین کودک )مانند صحبت کردن با کودک، عاحفه به خرج دادن، اختصاص دادن زمان م

 با ایفای نقش در گروه هااستراتژیاین 

برای افزایش رفتارهای مثبت  هاییاستراتژیهدف این جلسه ارتقای رشد کودک استو آموزش  جلسه سوم.

 توانیمچه وقت و چگونه  کهاینو غیره( و آموزش  کنندهسرگرم هایفعالیت)تحسین توصیفی، فراهم کردن 

 کاربسترا به  هاآموزشاین 

همانند آموزش اتفاقی،  هاییاستراتژیهدف این جلسه ارتقای رشد کودک استو آموزش  جلسه چهارم.

 جدید به کودک هایمهارتتکنی  پرسیدن، گفتن، انجام دادن و غیره به والدین برای یاددهی رفتارها و 

                                                           
1. Scale Adaptive Behavior 
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 هاییاستراتژیدهای منفی تنبیه و هدف این جلسه مدیریت ناکارآمد بودو آموزش درباره پیام جلسه پنجم.

شامل قانون گذاشتن، بحث مستقیم، دستور دادن مستقیم و  هاروشکودک. این  سوء رفتاربرای مقابله با 

 روشن و نادیده گرفتن است

ه جایگزین تنبیه به شکل پیشرفت هایاستراتژیهدف این جلسه مدیریت ناکارآمد بودو آموزش  جلسه ششم.

 با رفتارهای نامناسب مؤثرو زمان ساکت( برای مقابله  سازیمحرومقی، )شامل پیامد منط

هدف این جلسه مدیریت ناکارآمد بودو آموزش سه برنامه کاربردی، شامل برنامه روزانه پیروی،  جلسه هفتم.

 روزانه صورتبهکودک توسط والدین  سوء رفتارمدیریت  باهدفبرنامه تصحیح رفتار و چارت رفتاری 

خطر پر هایموقعیتریزی کردن برای تغییرات استو آموزش شناسایی هدف این جلسه برنامه هشتم.جلسه 

طر پرخ هایموقعیتدر  شدهریزیبرنامه هایفعالیتدر قالب تکنی   هاییاستراتژی کارگیریبهو آموزش 

 رائه خواهد شد.)در خانه و خارج از آن(. همچنین رهنمودهایی برای بقا و دوام خانواده به مادران ا

 هیجانی برگرفته از نظریه کسل-بسته آموزش یادگیری اجتماعیهیجانی. -. آموزش یادگیری اجتماعی3

( 1396هیجانی خسروتاش و همکاران )-( به نام راهنمای راهبری آموزش مبتنی بر یادگیری اجتماعی2003)

بعد خودآگاهی،  5بر  و وت( اعتبارسنجی شده اس1395که توسط کشاورزی و ابوالمعالی ) باشدمی

 مسئوالنه استوار است.  گیریتصمیمارتباحی و  هایمهارتخودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، 

احساسی )شادی، غم، عصبانیت،  هایواژهمعرفی . هدف این جلسه خودآگاهی بود به این صورت که جلسه اول

کوتاه درباره احساسات دیگران صورت گرفتو  هایداستانخشم، نفرت، شرم( با استفاده از تصاویر و نوشتن 

و به  ندکنمی خودآگاهبارنومتر احساسات، ی  نشانه دیداری است که کودکان را نسبت به تغییر احساسات 

مختلف را برای نشان دادن سطح  هایبخشبه خودآگاهی برسند. کودکان  کندمیکودکان کم  

 کنندمی آمیزیرنگاحساساتشان 

توانایی شناخت درست هیجانات، چگونگی درک ه دوم به شناخت هیجانات پرداخته شدو جلس جلسه دوم.

و همچنین تصویرسازی  آمیزیرنگاحساسات دیگران، ابراز مناسب هیجانات با استفاده از ایفای نقش و 

 هاآنگ روهی جهت شناسایی صحیح هیجانات به  صورتبههیجانی از مجالت  هایچهره آوریجمعذهنی، 

چرخه  احساسات، آموزش زبان بدن، تکنی   جلسه سوم به شناخت هیجانات پرداخته شدو جلسه سوم.

رفتار عینی، بحث و گفتگوی آزاد راجع به هیجانات و احساسات در موارد مرتبط با نافرمانی و -علت-هیجان

 لجبازی

ش زبان بدن، تکنی  چرخه  احساسات، آموز جلسه به شناخت هیجانات پرداخته شدواین  جلسه چهارم.

ه های این جلسرفتار عینی، بحث و گفتگوی آزاد راجع به هیجانات و احساسات از دیگر برنامه-علت-هیجان

آموزش بیان هیجان، درک هیجان افراد، ابراز هیجان )بازی ایست(، احساس کنید و انجام  بودو همچنین

 دهید.

مانندو من چه احساسی دارم؟  هاییفعالیتبازی و احساس و هیجان از حریق  هایروشآموزش  جلسه پنجم.

ن م شوندمیکه باعث  هاییفعالیتمن احساس شادی کنم. افکار و  شوندمیافکار و احساساتی که باعث 

 سازیآرام هایروش؟ آموزش افتدمیچه اتفاقی  کنممیاحساس خشم کنم. وقتی من احساس 



  224 |                                                                                    3شماره      | 2دوره     |1400   پاییز   |        فصلنامه خانواده درماني کاربردی
 

ای پرداخته شد. در این جلسه به تکنی  این جلسه به آگاهی اجتماعی و راهبردهای مقابله جلسه ششم.

 کنندگانشرکتاعضا از حریق ایفای نقش پرداخته شد و از  ایمقابلهو شناسایی راهبردهای  راهنماچراغ

 ارائه کنند. تکلیف در منزل انجام و گزارش آن را در جلسه بعد عنوانبهها را خواسته شد این تکنی 

وش گ هایمهارتآشنایی با  های ارتباحی من پرداخته شدو دز این جلسه بهاین جلسه به مهارت جلسه هفتم.

ویژه همراه با تمرین عملی  صورتبههمدلی  هایمهارتدادن فعال، مشاهده فعال، برقراری تماس چشمی و 

 پرداخته شد.

به همراه بازخورد  شدهانجامهای ها و تکنی مرور جلسات قبلی به همراه مرور عملی تمرین جلسه هشتم.

 بود آموزشیحسن ختام جلسات  آزمونپسدر مورد آموزش و در پایان انجام 

اخالق دانشگاه آزاد واحد رودهن،  ایمنطقهپژوهشگر پس از حی مراحل اداری، اخذ مجوز کمیته  روش اجرا.

ز بهزیستی کسب نمود و آن را به مسئولین مربوحه ارائه و اجازه الزم جهت انجام مطالعه را مجوز رسمی ا

دریافت نمود. در پی اجرای پژوهش و حضور مراجعان، به انجام مصاحبه اولیه، ارزیابی و سرند افراد اقدام 

بندی، اجرای حرپ، نشد. بعد از مشخص شدن افراد گروه، در اولین جلسه فرآیند کار که شامل اهداف، زما

رفتار انطباقی در  ت تمایل تشریح شد و پرسشنامهفواید حضور در جلسات درمانی و نحوه خروج در صور

 ورتصبهها آزمودنی درنهایتاختیار گروه قرار داده شد و در مورد نحوه پاسخگویی توضیحاتی ارائه گردید، 

جایگزین شده و تاریخ شروع جلسات تعیین شد. ی  هفته  گواهتصادفی در دو گروه آزمایش و ی  گروه 

پس از پایان مداخله از هر دو گروه پرسشنامه مذکور گرفته شد. جلسات پیگیری نیز بعد از دو ماه اجرا شد. 

العات اح وتحلیلتجزیهنیز جلسات آموزش گذاشته شد.  گواهدر ضمن جهت رعایت موازین اخالقی برای گروه 

در دو بخش توصیفی و استنباحی  spss24 افزارنرماز حریق رفتار انطباقی  پرسشنامهاز اجرای  آمده دست به

 ( انجام پذیرفت.تکراری هایاندازه )تحلیل واریانس

 

 هایافته 

(، مادران گروه یادگیری 54/3) 84/33مثبت  فرزند پروریمیانگین و انحراف استاندارد سن مادران گروه 

 ( بود.50/3) 74/33( و مادران گروه گواه 41/3) 39/33هیجانی -اجتماعی

 

 های آزمایش و گواه های توصیفی رفتار انطباقی برای گروه. شاخصه1جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش های آماریشاخص

انحراف  میانگین گروه متغیر

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

استقالل 

 فردی

 47/3 08/44 54/3 14/44 84/2 58/39 مثبت فرزند پروری

 55/3 36/44 76/3 54/44 03/3 44/40 هیجانی-یادگیری اجتماعی

 41/2 15/39 46/2 18/39 91/2 78/39 گواه

رفتار 

 اجتماعی

 71/4 18/51 78/4 30/51 48/3 41/46 مثبت فرزند پروری

 48/4 67/50 56/4 98/50 54/3 12/46 هیجانی-یادگیری اجتماعی

 27/3 10/46 33/3 16/46 40/3 78/46 گواه
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رفتار 

 انطباقی

 09/3 60/120 14/3 78/120 76/2 16/96 مثبت فرزند پروری

 18/3 00/120 26/3 26/120 66/2 74/96 هیجانی-یادگیری اجتماعی

 41/2 56/96 47/2 79/96 54/2 35/96 گواه

 

در هر دو گروه  آزمونپسحاکی از بهبود نمره استقالل فردی و رفتار اجتماعی در مرحله  1احالعات جدول 

هیجانی نسبت به گروه گواه استو همچنین در نمره کل -مثبت و یادگیری اجتماعی فرزند پروریآزمایش 

-مثبت و یادگیری اجتماعی فرزند پروریدر هر دو گروه آزمایش  آزمونپسرفتار انطباقی نیز در مرحله 

 شودهیجانی نسبت به گروه گواه بهبودی مشاهده می

 

هاها و آزمون همگنی واریانسنتایج آزمون توزیع طبیعی نمره 2جدول   

 

 متغیر

-آزمون کولموگراف گروه

 اسمیرنف

 شیب رگرسیون آزمون لوین

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

سطح  آماره

 معناداری

استقالل 

 فردی

14/1 21/0 58/1 42 15/0 25/0 15 مثبت فرزند پروری  17/0  

-یادگیری اجتماعی

 هیجانی

15 20/0 17/0 

 09/0 24/0 15 گواه

رفتار 

 اجتماعی

05/0 42 19/0 18/0 15 مثبت فرزند پروری  94/0  20/1  12/0  

-یادگیری اجتماعی

 هیجانی

15 17/0 14/0 

 19/0 18/0 15 گواه

رفتار 

 انطباقی

64/1 41/0 04/1 42 16/0 21/0 15 مثبت فرزند پروری  07/0  

-یادگیری اجتماعی

 هیجانی

15 22/0 17/0 

 14/0 25/0 15 گواه
 

 

ها اسمیرنف برای تمامی متغیرهای پژوهش در تمامی گروه-آزمون کولموگراف Z، آمار 2با توجه به جدول 

ن داد که ها نشاتوان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال است. همچنین یافتهمعنادار نیستو بنابراین می

های پژوهش برای متغیرهای وابسته آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغیرها در گروه fآماره 

ن دهد که واریانس ایها نشان می)استقالل فردی، رفتار اجتماعی، رفتار انطباقی( معنادار نیست. این یافته

ها همگن است. برای بررسی مفروضه کرویت یا معناداری رابطه بین متغیرها از آزمون مجذور متغیرها در گروه

معنادار  001/0( در سطح 10/24ارتلت )ها نشان داد که آماره مجذور خی بخی بارتلت استفاده شد. یافته

نتایج آزمون تحلیل واریانس  3استو بنابراین بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد. در جدول 

 است. شده گزارشهای تکراری مختلط اندازه

 رهاوس گیسبا معیار گرین رفتار انطباقی هایمؤلفه. تحلیل واریانس مختلط  نمرات 3جدول 
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مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

اندازه 

 اثر

استقالل 

 فردی

84/1369 درون گروهی  12/1  56/1226  07/28  001/0  40/0  

87/1206 تعامل آزمون* گروه  23/2  32/540  36/12  001/0  37/0  

46/2358 بین گروهی  00/2  23/1179  19/18  001/0  46/0  

رفتار 

 اجتماعی

08/1083 درون گروهی  37/1  69/789  38/13  001/0  24/0  

14/1515 تعامل آزمون* گروه  74/2  36/552  36/9  001/0  31/0  

79/2051 بین گروهی  00/2  90/1025  69/4  01/0  18/0  

رفتار 

 انطباقی

84/4858 درون گروهی  22/1  25/3975  36/39  001/0  48/0  

62/5228 تعامل آزمون* گروه  45/2  89/2138  18/21  001/0  50/0  

60/8673 بین گروهی  00/2  80/4336  39/15  001/0  42/0  

 

برای اثر مراحل  شدهمحاسبه Fدر رابطه با عامل درون گروهی مقدار  دهدمینشان  3نتایج جدول 

استقالل فردی و رفتار اجتماعی و نمره  هایمؤلفهبرای  05/0و پیگیری( در سطح  آزمونپس، آزمونپیش)

و پیگیری  آزمونپس، آزمونپیشبین میانگین نمرات  درنتیجه(، P<05/0کل رفتار انطباقی معنادار است )

یگیری و پ آزمونپس، آزمونپیش گانهسهاستقالل فردی و رفتار اجتماعی و نمره کل رفتار انطباقی در مراحل 

در  هاینمیانگبررسی تفاوت بین  منظوربهدارد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی وجود  معناداردرمانی تفاوت 

نتایج نشان داد تفاوت بین استقالل فردی و رفتار اجتماعی و نمره کل رفتار  مراحل درمانی محاسبه شد

(. P <05/0وجود دارد ) دارمعنیبا پیگیری تفاوت  آزمونپیش، آزمونپسبا  آزمونپیشانطباقی در مراحل 

مرحله  نسبت به آزمونپسهمچنین بین استقالل فردی و رفتار اجتماعی و نمره کل رفتار انطباقی در مرحله 

استقالل فردی و رفتار اجتماعی و نمره کل رفتار انطباقی  کهحوریبهوجود ندارد،  دارمعنیپیگیری تفاوت 

با توجه به نتایج  (.P >05/0شته است )ندا دارمعنیتغییر  آزمونپسدر مرحله پیگیری نسبت به مرحله 

، آزمونپیشبرای اثر مراحل ) شدهمحاسبه Fدر رابطه با تعامل عوامل مراحل و گروه مقدار  5جدول 

اه هیجانی و گو-مثبت، آموزش یادگیری اجتماعی فرزند پروریو پیگیری( بین سه گروه آموزش  آزمونپس

(، P <05/0برای استقالل فردی و رفتار اجتماعی و نمره کل رفتار انطباقی معنادار است ) 05/0در سطح 

و پیگیری استقالل فردی و رفتار اجتماعی و نمره کل  آزمونپس، آزمونپیشبین میانگین نمرات  درنتیجه

 فاوت معنادار وجود دارد.رفتار انطباقی در سه گروه ت

 

 .  نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین های نمرات در سه گروه آزمایشی4جدول 

تفففففففففاوت  مورد مقایسه هایگروه متغیر

 هامیانگین

خففففطففففای 

 استاندارد

سفففففطفففح 

 داریمعنی

استقالل 

 فردی

 84/0 70/1 02/1 یادگیری اجتماعی  -مثبت  فرزند پروری

 001/0 70/1 33/9 گواه -مثبت  پروریفرزند 

 001/0 70/1 31/8 گواه -یادگیری اجتماعی 

 90/0 12/3 42/1 یادگیری اجتماعی  -فرزند پروری مثبت 
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رفتار 

 اجتماعی

 04/0 12/3 47/7 گواه -فرزند پروری مثبت 

 02/0 12/3 89/8 گواه -یادگیری اجتماعی 

رفببببتببببار 

 انطباقی

 99/0 54/3 40/0 یادگیری اجتماعی  -فرزند پروری مثبت 

 001/0 54/3 80/16 گواه -فرزند پروری مثبت 

 001/0 54/3 20/17 گواه -یادگیری اجتماعی 

 

شفه   سی تفاوت بین میانگین منظوربهنتایج آزمون تعقیبی  شان برر سه گروه ن اوت بین تف دهدمیها  در 

ستقالل فردی و  رفتار اجتماعی در نمرات مؤلفه مثبت و  یادگیری اجتماعی(  فرزند پروری هایگروههای ا

به گروه  فه(. همچنین بین P<05/0اسبببت ) دارمعنی  گواهنسببببت  تار انطباقی در دو گروه  هایمؤل رف

 حورکلیبه (.P>05/0جود ندارد )و دارمعنیمثبت و  یادگیری اجتماعی( تفاوت  فرزند پروری) آزمایشبببی

که روش ) توانمی فت  جه گر ند پروریآموزش  هایروشنتی ماعی فرز یادگیری اجت بت و آموزش  -مث

ن با و همچنیاندداشته تیثیراستقالل فردی و رفتار اجتماعی  هایمؤلفهبر  (گواهدر مقایسه با گروه   هیجانی

سبت به  هایمؤلفهتوجه به اینکه افزایش  ستقالل فردی و رفتار اجتماعی در مرحله پیگیری ن  آزمونشپیا

ست، روند افزایش  دارمعنینیز  سبت  هایمؤلفهبوده ا ستقالل فردی و رفتار اجتماعی در مرحله پیگیری ن ا

متفاوت بوده است که نشان از پایداری آموزش  داریمعنی حوربهادامه داشته است و  آزمونپیشبه مرحله 

ستقالل فردی  هایمؤلفههیجانی( بر -مثبت و آموزش یادگیری اجتماعی فرزند پروریآموزش  هایوشر) ا

گروه آموزش  مثبت و فرزند پروریمبتنی بر . همچنین میزان افزایش در گروه باشبببدمیو رفتار اجتماعی 

 هیجانی متفاوت نبوده است.-یادگیری اجتماعی

 

 گیریبحث و نتیجه

هیجانی -مثبت و آموزش یادگیری اجتماعی فرزند پروریمقایسه اثربخشی آموزش  هدف باپژوهش حاضر 

 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو دبستانی بر رفتار انطباقی فرزندانشانبه والدین کودکان پیش

آن  یهامؤلفههیجانی باعث بهبود رفتار انطباقی و -مثبت و آموزش یادگیری اجتماعی فرزند پروریدرمان 

بیشتر  هیجانی-با این تفاوت که اثربخشی آموزش یادگیری اجتماعی شودمیاستقالل فردی و رفتار اجتماعی 

و 1396ترکی،  احمد پورو 1396)عبداللهی پور،  هایپژوهشمثبت است. نتایج  فرزند پروریاز آموزش 

باورهای انگیزشی  برافزایش اجتماعی هیجانی هایمهارتآموزش  تیثیر( که از 1396خسروتاش و همکاران، 

(، پژوهشی 2019با نتایج پژوهش حاضر همسو است. بیرد ) اندنمودهو رفتار انطباقی دانش آموزان حمایت 

تحت عنوان استفاده از رویکردهای آموزشی اجتماعی هیجانی در محیط مدارس در جهت حل مشکالت 

یری یادگ هایمهارت سازییکپارچهیژگی این رویکرد، رفتاری در دانش آموزان انجام داد. نتایج نشان داد که و

 شایستگی اجتماعی تواندمیو جو مدرسه است. این رویکرد  باکالسمرتبط  هایتمریناجتماعی هیجانی و 

در دانش آموزان را افزایش دهد و باعث کاهش مشکالت رفتاری در دانش آموزان شود. لمبرگر، کاربونیو، 

هیجانی بر رشد اجتماعی -وهشی تحت عنوان نقش آموزش یادگیری اجتماعی(، پژ2018سلیگ و باورز )

هیجانی توانسته است میزان رشد -دانش آموزان انجام دادند. نتایج نشان داد که آموزش یادگیری اجتماعی

 صورتبهکه این آموزش در مدارس  شودمیبنابراین پیشنهاد و اجتماعی در دانش آموزان را افزایش دهد
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(، پژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش 2017شود. بیرمن، گرینبرگ و آبناولی ) کاربردهبهگسترده 

انجام دادند. نتایج  دبستانیپیشاجتماعی بر یادگیری اجتماعی و عاحفی در کودکان مقطع  هایمهارت

ان اجتماعی باعث افزایش یادگیری اجتماعی و عاحفی در کودک هایمهارتپژوهش نشان داد که آموزش 

یادگیری  برافزایشاجتماعی  هایمهارتآموزش  کارگیریبهبنابراین و شده است دبستانیپیشمقطع 

ته نداش هاآموزشاثرگذار است و گذر زمان اثر سوء بر این  دبستانیپیشاجتماعی و عاحفی کودکان مقطع 

 است.

که تعامالت اجتماعی را افزایش  هاییتجربهو  هافرصتهیجانی، با فراهم کردن -اجتماعی هایمهارتآموزش 

کودکان بتوانند از وجود چنین راهبردهایی  شودمی(، موجب 2012)سزیگیل، بوکزنی و بازینسکا،  دهدمی

در فعالیت یادگیری  شدهمشخصآگاه و توانایی خود را برای رسیدن به اهداف مطلوب یا بخشی از اهداف 

ا تفسیر ر پیشرفتشانو سطح فعلی  کنندمیخودشان نظارت  و همچنین آنان در انجام تکلیف برکارگیرندبه

نتیجه موفق از تکلیف کم  کند )گرانچل،  درگرفتنکه به آنان  کنندمیکرده، راهبردهایی را انتخاب 

فعال در فرایند یادگیری بوده و برای پیگیری  کنندهمشارکت(، بنابراین 2016اسچوینگر، استین میر و فریس، 

مداوم پیشرفت خود را نظارت  حوربهخود، از راهبردهای یادگیری گوناگون استفاده و اهداف یادگیری 

-اجتماعی هایمهارتکودکانی که  رودمی(و بنابراین انتظار 1393)ابوالقاسمی، برزگر و رستم اوغلی،  کنندمی

یجانی، ه-هیجانی را دریافت کردند، روابط بهتری با دیگران داشته باشند. از سوی دیگر یادگیری اجتماعی

را برای پاسخگویی به  هاآنو  کندمیدرون فردی، بین فردی و شناختی کودکان را تسهیل  هایمهارت

 .کندمیناگزیر در جهان امروز آماده  هایچالش

هیجانی رویکردی است که -چنین بیان کرد برنامه یادگیری اجتماعی توانمی آمدهدستبهدر تبیین نتایج 

تایج ، نگیرندمیرا یاد  شانوزندگیمختلف اجتماعی  هایجنبهتوسط آن کودکان شناخت، تنظیم و بیان 

نجام ا درنتیجهکه همواره  دهدمیتبیین کرد اجرای این برنامه نشان  گونهاین توانمیاین فرضیه را 

و ایجاد محیطی گرم و مطلوب با درجه باالیی از همکاری، سطح هوش  هاییبرنامهچنین  آمیزموفقیت

اری، رفت ازنظرسبب بهبود عملکرد آنان  هابرنامهو این  یابدمیهیجانی و اجتماعی یادگیرندگان افزایش 

انی در وهله اول جهت افزایش آموزش مبتنی بر برنامه یادگیری اجتماعی هیج. شودمیتحصیلی و اجتماعی 

باعث بهبود پیشرفت و رفتارهای  درنتیجهو  باشدمی مؤثررفتارهای انطباقی و کاهش  اختالالت رفتاری 

 فرزند پروری. هم در برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی و هم در برنامه آموزش شودمیمطلوب اجتماعی 

 اترهبزرگمتفاوت در برابر  هایموقعیتکه کودکان بتوانند در  شوندمیمثبت به کودکان آموزش داده 

داشته و بهتر بتوانند با دیگران ارتباط برقرار  خودکنترل)والدین، معلمین، خواهر و برادرها( بر هیجانات 

نموده و مشکالت خود را در مسائل اجتماعی برحرف نمایند. در هر دو رویکرد آموزشی شناخت ها، احساسات، 

اک و شیوه پردازش احالعات نقش محوری را در پیشرفت و بازسازی رفتاری و مشکالت مرتبط با رفتارهای ادر

 .کنندمیانطباقی بازی 

 شهر تهران بودند که قابلیت دبستانیپیشکودکان مقطع  موردبررسیپژوهش حاضر، نمونه  هایمحدودیتاز 

 در دسترس از دیگر گیرینمونه. شیوه باشدمی تعمیم نتایج آن به سایر کودکان در مقاحع دیگر محدود

که از این مداخله آموزشی در جهت ارتقا سیستم   شودمیپژوهش حاضر بوده است. پیشنهاد  هایمحدودیت
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 شودمیآموزشی و بهبود روابط کودکان در برخورد با همساالنشان نیز بهره گرفته شود. همچنین پیشنهاد 

مثبت بر سایر  فرزند پروریهیجانی و آموزش -اجتماعی هایمهارتوزشی آتی، برنامه آم هایپژوهشدر 

بستری مناسب برای مقایسه بهتر و افزایش قدرت  ساززمینه تواندمیمقاحع تحصیلی انجام شود که 

 .نتایج شود پذیریتعمیم
 

 موازین اخالقی

و رازداری رعایت شد. با  در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی

کنندگان در مورد ها، شرکتضمن تیکید به تکمیل تمامی سؤال ه شرایط و زمان تکمیل پرسشنامهتوجه ب

ماند و این امر نیز کامالً ها احمینان داده شد که احالعات محرمانه میخروج از پژوهش مختار بودند. به آن

 ریفرزند پروو گروه اول تحت مداخله  شدهتقسیمز به دو گروه رعایت شدو پس از اتمام پژوهش گروه گواه نی

 هیجانی قرار گرفتند.-مثبت و گروه دوم تحت مداخله یادگیری اجتماعی

 

 سپاسگزاری

که در اجرای این پژوهش همکاری داشتندو تشکر و قدردانی  کسانیهمهکنندگان در پژوهش و از همه شرکت

 شود.می

 

 مشارکت نویسندگان

 حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد رودهنمقاله 

، گردآوری و شناسیروش، سازیمفهومهمه نویسندگان در حراحی، در تدوین این مقاله به تصویب رسید. 

 نقش یکسانی داشتند.و نهایی سازی نویس، ویراستاری پیشها، تحلیل آماری داده

 

 عارض منافعت

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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-21(: 2) 4، یادگیری هایناتوانیخودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای اختالل ریاضی، 

6. 

، پرخاشگری و مسئلهاثربخشی آموزش شایستگی هیجانی اجتماعی بر حل (. 1396ترکی، زهرا. ) احمد پور
 کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن. نامهپایان. نوجوانان دارای پایگاه اقتصادی پایین بینیخوش

فصلنامه رشد (. رشد اجتماعی در پیش از دبستان. 1395و تبریزی، غالمرضا. ) ،آقایی، احمد.، تبریزی، مریم.
 .30-42(: 12) 30، دبستانیپیشآموزش 
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در  آوریتاب(. رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با 1396و مداحی، محمدابراهیم. ) ،، زهرا.نهادپاک

 .49-66(: 11) 27، روان نشناسی اجتماعی هایپژوهشدانشجویان. 

هیجانی بر آگاهی هیجانی و خوکارآمدی در -اجتماعی هایمهارتآموزش  تیثیر(. 1397، لیدا. )آبادیحسین
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن.تعامل با همساالن در دانش آموزان کمرو

(. مقایسه اثربخشی آموزش 1396و هاشمیان، کیانوش. ) ،خسروتاش، پریسا.، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه.

کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان با اختالل 

 .79-113(: 27) 7، مجله روانشناسی استثناییریاضی، 

کفایت اجتماعی و کاهش اختالالت  برافزایشاجتماعی  هایمهارتآموزش  تیثیر(. 1396عبداللهی پور، فروزان. )
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.رفتاری دانش آموزان دارای مشکالت هیجانی و رفتاری

(. اثربخشی 1393و یکدله پور، نرگس. ) ،علی اکبری دهکردی، مهناز.، کاکاجویباری، علی اصغر.، محتشمی، حیبه.

، اسیمجله شنوایی شنمثبت بر تنیدگی والدینی در مادران کودکان با آسیب شنوایی.  فرزند پروریبرنامه 

23 (6 :)75-66. 

(. بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی 1396و سالمی خامنه، علیرضا. ) ،کریمی، مسعود.، عاشوری، محمد.

 .85-94(: 114) 803، تثنایینشریه توانمندسازی کودکان اسآموزان آهسته گام.  دانشو سالمت روان در 

مقیاس ملی  استانداردسازی(. حراحی، تدوین و 1398و مکوندی، بهنام. ) ،ملکشاهی، حسین.، کامکاری، کامبیز.

 199-183(: 10)4، شناختیروانهای کاربردی پژوهشرفتارهای انطباقی در کودکان. 
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 پرسشنامه رفتار انطباقی
 از تولد تا ی  سالگی

1 C  خندد.قیل و قال می کند و می 

2 SHG .سرش را در حالت تعادل نگه می دارد 

3 SHG .اشیاء نزدی  را چنگ می زند 

4 S .به افراد آشنا گرایش نشان می دهد 

5 SHG .می غلطد 

6 SHG .دست خود را به حرف اشیاء نزدی  دراز می کند 

7 O }بدون آنکه در کنارش باشند خود را سرگرم می کند.}بدون توجه به دیگران 

8 SHG }بدون کم  می توتاند بنشیند.}مدت ی  دقیقه 

9 SHG .سعی می کند بلند شود 

10 C }با خود حرف می زند، و صداها را تقلید می کند.}ادای حرف زدن در می آورد 

11 SHE }با کم  دیگران از لیوان چیزی بنوشد.}بدون آنکه زیاد بریزد 

12 L .روی کف اتاق دور خود حرکت می کند 
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13 SHG .با شست و انگشتان چیزها را می گیرد 

14 S }سعی می کند توجه دیگران را جلب کند.}با صداها یا فععالیت حرکتی 

15 SHG .بدون کم  دیگران می ایستد 

16 SHG .آب دهانش جاری نمی شود 

17 SHE  فاصله ی کوتاهی دستورهای صادره ی مخصوص سنش را انجام می دهد.}مثال وقتی صدایش می کنند

 را حی می کند و به  حرف منبع صدا می دود{

 

 از ی  سالگی تا دو سالگی

1 L }بدون کم  دیگران در اتاق راه می رود.}بدون هدف بخصوصی 

2 O .با مداد یا ماژی  یا خط می کشد و عالمت می زند 

3 SHF .غذا را می جود 

4 SHD  بیشتر در جوامع غربی قابل توجه است{-های شل و راحتجوراب های خود را در می آورد.}جوراب 

5 O .اشیاء را با دیگران رد و بدل می کند 

6 SHG .موانع کوچ  را برمی دارد 

7 O .اشیایی را که با آنه آشنایی دارد می آورد یا می برد 

8 SHE .بدون کم  دیگران از فنجان چیزی می نوشد 

9 SHG  برای او جالب نیست.کالسکه ی بچه ی دیگران 

10 S .با کودکان دیگر بازی می کند 

11 SHE .با قاشق غذا می خورد 

12 L .توی خانه یا حیاط می گردد 

13 She .مواد قابل خوردن را تشخیص می دهد 

14 C .نام اشیاء معمولی را بکار می برد 

15 L .بدون کم  دیگرا از پله ها باال می رود 

16 She  شکالت را از داخل جلد کاغذیشان در می آورد.آدامس یا 

17 C .با جمله های ساده و کوتاه حرف می زند 

 

 از دو سالگی تا سه سالگی

1 SHG .نیاز به توالت رفتن را اعالم می کند 

2 O .نوع سرگرمی خودرا شخصا انتخاب می کند و خود را سرگرم می کند 

3 SHD .کت یا لباس خود را در می آورد 

4 SHE .در هنگام غذا خوردن می تواند از چنگال استفاده کند 

5 SHE .بدون کم  دیگران برای خود آب می آورد 

6 SHD .دستهای خود را با حوله یا دستمال خش  می کند 

7 SHG }از خطرهای ساده خود را دور نگه می دارد.}دور شدن از آتش کنا کشیدن خود از پلکان 

8 SHD   دیگران کت یا لباس خود را می پوشد.بدون کم 

9 O .با قیچی چیزی را می برد 

10 C }تجارب خود را به هم پیوند می دهد و آنها را بیان می کند.}مثال خبری را به کسی می دهد 

 

 از سه سالگی تا چهار سالگی

1 L از پله ها پایین می رود.چهر ی  پله با ی  قدمج 

2 S  بازیهای جمعی شرکت می کند.همراه دیگر کودکان در 

3 SHD .دکمه کت خود را می اندازد 

4 O }در کارهای کوچ  خانه کم  می کند.چمثل برداشتن چیزی از روی زمین 

5 S .برای دیگران نمایش می دهد و سرود و آواز و شعر می خواند و می رقصد 
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6 SHD .بدون کم  دیگران دستهای خود را می شوید 

 سالگی تا پنج سالگیاز چهار 

1 SHG .در توالت می تواند نظافت را رعایت کند 

2 SHD .بدون کم  دیگران صورت خود را می شوید 

3 L .بدون کم  دیگران در کوچه های احراف منزل خود رفت و آمد می کند 

4 SHD  باشد.شخصا تمام لباس های خود را می پوشد مگر در مواردی که مستلزم گره زدن و غیره 

5 O .با خودکار مداد یا ماژی  نقاشی می کند 

6 S }در باز یهای رقابتی شرکت می کند.}توپ بازی دویدن و غیره 

 از پنج سالگی تا شش سالگی

1 O .از اسکیت دوچرخه سورتمه ماشین بچه ها و غیره استفاده می کند 

2 C .کلمات ساده را رو نویسی می کند 

3 S  میزی ساده و بازی های دو نفره }مثل دوز بازی منچ و فوبال دستی { می پردازد.به بازی دور 

4 SD .می توان برای خرید های کوچ  پول در اختیارش گذاشت 

5 L .در چیدن و جمع کردن سفره فعاالنه کم  می کند 

 از شش سالگی تا هفت سالگی

1 SHE می گیرد. صبح ها بدون کم  گرفتن از دیگران برای خود لقمه 

2 C .می تواند با مداد بنویسد و شکل های مربع و لوزی بکشد 

3 SHD .با کم  دیگران حمام می کند 

4 SHD .بدون کم  دیگران به رختخواب می رود 

 از هفت سالگی تا هشت سالگی

1 SHG .ساعت را با اختالف ربع می فهمد 

2 SHE  استفاده می کند.}قاشق یا چنگالجاز کارد غذا خوری برای بریدن غذا یا نان 

3 S .خیالی بودن موجوداتی مانند بابا نوروز و دیو و پری را تشخیص می دهد 

4 S .در بازی های سنین قبل از نوجوانی شرکت می کند 

5 SHD .موی خود را شانه می زند 

 از هشت سالگی تا نه سالگی

1 O  استفاده می کند. مثل چکش و انبر{از ابزار و ادوات معمولی و وسایل خانه 

2 O .در کارهای روزمره خانه کم  می کند 

3 C .با میل خود چیزهایی را می خواند 

4 SHD .بدون کم  دیگران حمام می کند 

 از نه سالگی تا ده سالگی

1 SHE حق دیگران  سر سفره مواظب حرکات خود می باشد و آداب غذا خوردن را رعایت می کند.}مثال با رعایت

 نمکدان را بر می دارد و یا آن را از دیگران درخواست می کند و یا تخم مرغ را پوست می کند و می خورد{

2 SD .خریدهای کوچ  را انجام می دهد 

3 L .می تواند در خیابان ها و کوچه های احراف منزل رفت و آمد کند 
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 سالگی 11تا  10از سن 

1 C  کوتاه می نویسد.گاه گاهی نامه های 

2 C .از تلفن استفاده می کند 

3 O .می توناد گاهی در برابر پول کار کند 

4 C .می تواند با موسساتی مثل رادیو و تلویزوین یا مجالت مکاتبه کند 

 سالگی 12تا  11از سن 

1 O .کارهای ساده ی خانه را انجام می دهد 

2 SD  دیگران به او احمینان کرد.می توان در مراقبت از خود یا 

3 C .از خواندن کتاب، روزنامه و مجالت لذت می برد 

 سالگی 15تا  12از سن 

1 S )... در بازی های پیچیده شرکت می کند.) بسکتبال و فوتبال و 

2 SHD .از لباس های خود به نحو کامل مواظبت می کند 

3 SD کمربندو ... برای خود بخرد.، جوراب می تواند خرده ریز مثل گیره ی سر ، 

4 S .در فعالیت های گروهی نوجوانان شرکت می کند 

5 O .با احساس مسئولیت کار های عادی خانه را انجام میدهد 

 سالگی 18تا  15از سن 

1 C .با برنامه نگاری با دیگران ارتباط برقرار می کند 

2 C و احراف و محله و ...( حوادث روزمره را دنبال می کند. ) اتفاقات دور 

3 L .به خیابان ها و به جاهای نسبتا دور از خانه رفت و آمد می کند 

4 SD .روزها بدون نظارت والدین با رفقای خود به گردش می رود 

5 SD .برای هزینه های روزمره ی خود پول تو جیبی مشخصی دارد 

6 SD  می خرد.لباسهای خود را به سلیقه ی خودش انتخاب کرده و 

 سالگی 20تا  18از سن 

1 L .تنها به شهر های دیگر سفر میکند 

2 SD .مواظب سالمتی خود است 

3 O .شاغل یا مشغول تحصیل است 

4 SD .شبها بدون محدودیت با رفقای خود به گردش می رود یا تنها زندگی میکند 

5 SD ( هزینه ی اصلی خود را کنترل می کند.)پس انداز می کند و... 

6 SD .مسئولیت اعمالش را به عهده می گیرد 

 سالگی 25تا  20از سن 

1 SD ).پول خود را روی حساب خرج می کند).برای خرج کردن برنامه ریزی می کند 

2 S .در برآورد احتیاجات خودرعایت دیگران را نیز می کند 

3 S  جهادی،کم  به زلزله زدگان(در امور عام المنفعه اجتماعی شرکت میکند.)فعالیت های 

4 SD .برای آینده ی خود حرپ ریزی می کند 
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 سالگی به باال 25از سن 

1 O .کاری را که مستلزم مهارت است انجام میدهد 

2 O .در تفریحات سالم شرکت میکند 

3 O .کار های خود را با نظم و ترتیب انجام می دهد 

4 S  انگیزد.حس اعتماد را در دیگران بر می 

5 S .در پیشرفت و توسع ی امور اجتماعی مشارکت می کند 

6 O .در شغلی که بر عهده دارد به کار چند نفر نظارت می کند 

7 SD مدیریت یا سازماندهی را بر عهده می گیرد 

8 O .کار های تخصصی را با مهارت انجام می دهد 

9 O  کند.دیگران به او اعتماد می کنند که برایشان خرد 

10 S .مقام پر مسئولیتی مثل مدیر عاملی یا عضو هیئت مدیره ای را تقبل می کند 

11 O .در شغل خود خالقیت داردو موقعیت های تازه ای برای خود می آفریند 

12 S .به بهزیستی و خوشبختی مردم کم  می کند 
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Abstract 
Aim: This study aimed to determine the effectiveness of positive parenting education 

and the social and emotional learning education of parents of preschool children on 

their children's adaptive behavior. Methods: The method of this study is quasi-

experimental with a three-group pretest-posttest design of two study groups and a 

control group and a one-month follow-up. The statistical population of the study 

consisted of parents of preschool children with their children in Tehran in 2019. 

Accordingly, 45 mothers were selected by convenience sampling method and 

randomly divided into two study groups (15 people in each group) and one control 

group (15 people). One of the study groups received the Saunders Positive Parenting 

Education, 2005, and the other study group received the Kessel Social-Emotional 

Learning Education, 2003, for eight 90-minute sessions, and the control group was on 

the waiting list. The research tool included the Vineland Adaptive Behavior Scale 

(1965), which was assessed in three stages of pre-test, post-test, and follow-up. The 

repeated measures variance method was used to analyze the data. Results: The results 

indicated that the positive parenting intervention and socio-emotional learning are 

effective on individual independence (F = 18.19 and P = 0.001), social behavior (F = 

4.69 and P = 0.010) and total score of adaptive marital behavior (F = 15.39 and P = 

0.001). This result was stable at the follow-up stage. Conclusion: The findings 

revealed that both interventions employed in this study can significantly improve 

adaptive behavior in children. Therefore, these educational services can be used in 

preschool centers to improve adaptive behavior among children. 
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