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 چکیده
 يبررسی اثربخشی آن بر میزان عالقه اجتماعی و يافزایش عالقه يبرنامهپژوهش حاضر با هدف تدوین 

 قیق حاضر آزمایشی است و براي انجام شد. روش تح ايمقابلهآموزان با اختالل نافرمانی اجتماعی دانش
 آموزانست. از میان دانشآزمون با گروه کنترل استفاده شده اپس-آزمونها از طرح آزمایشی پیشآوري دادهجمع

داراي  CBCLتشخیصی و نیز آزمون  ينفر از افرادي که در مصاحبه 32سال ارجاع شده به مراکز درمانی  12تا  9
ژوهش پ يعنوان نمونهصورت تصادفی بهبه هاآنبه همراه والدین  ،اي تشخیص داده شدنداختالل نافرمانی مقابله

تصادفی جایگزین شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش صورت نفره به 16گردیدند و در دو گروه انتخاب 
ي اي و مقیاس عالقهنافرمانی مقابله) جهت تشخیص اختالل CBCLرفتاري کودکان ( يحاضر شامل سیاهه

آموزان بودند که در دو ي اجتماعی دانشگیري میزان عالقه) جهت اندازهSISICاجتماعی براي کودکان ایرانی (
حلیل کوواریانس و تها با استفاده از آزمون تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. داده آزمونزمون و پسآي پیشمرحله

اعی و اجتم يدهد که در متغیر عالقهها نشان میوتحلیل قرار گرفتند. یافتهتجزیهمتغیره مورد کوواریانس چند
ري اطمینان و براب-تأهمدلی، جر -باط با مردمانجام تکالیف، ارت-پذیريؤولیتآن شامل مس هايمقیاسزیر  يهمه

ماعی اجت يعالقه يگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بعد از آموزش برنامه يبرتري؛ نمره-در مقابل کهتري
 يآموزشی افزایش عالقه يله است که برنامهأافزایش معناداري دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاضر گواه این مس

اجتماعی را در  يعالقه هايمقیاساجتماعی و تمامی زیر  يدر پژوهش حاضر میزان عالقه شدهتدویناجتماعی 
 يالقهبراي پرورش ع توانمیآموزشی  ينتیجه از این برنامهد. دردهاي افزایش میمقابلهکودکان با اختالل نافرمانی 
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 مقدمه

موجوداتی اجتماعی هستند و نیاز دارند کنار یکدیگر بوده، با همدیگر کار کنند، مشارکت  هاانسان
  ي، نظریهشناختیروان هاينظریهداشته باشند و به همدیگر وابسته شوند. در میان 

شناسی فردینگر آدلر بیش از همه اهمیت ارتباط فرد با محیط اجتماعی را مورد توجه قرار داده روان
 گرایانآدلر است.» 1یعالقه اجتماع«مفاهیم این نظریه، مفهوم  ترینمهمکه یکی از  ايگونهبهاست؛ 

 ).2004، مینبنجا(است  پذیرامکانسایرین  با اوبررسی ارتباط  يتنها در سایه فهم انسانمعتقدند که 
انسان براي یک هدف اجتماعی  هايفرض این موضوع است که تمام رفتار آدلري اساس رویکرد

 (علیزاده و سجادي، هدف اساسی فرد است ،به کل جامعه از کودکی تعلق داشتن و افتدمیاتفاق 
1388.( 

ضو  گریشامل تعامل با د یاجتماع يعالقه )1979آدلر ( دگاهیاز د سودمندافراد و ع  فعال و 
ست.  ،جامعه بودن شارکتا ا ر شتریهر چه ب یاجتماع يفرد با مردم و جامعه، عالقه شتریهرچه ب م

شت. یدر پ شد یافته يیک فرد داراي عالقه خواهد دا ست که به اجتماع  کامالً ،اجتماعی ر آگاه ا
سانی تعلق دارد و عضو  ست. چنین افرادي تالش  باارزشیان که با دیگران همکاري  کنندمیاز آن ا

و در فضـاي  رداجتماعی در سـراسـر زندگی حضـور دا يعالقه .)2005(ایوانز،  و مشـارکت کنند
  بشریت گسترش ي، اجتماعات و همهتربزرگ هايگروهمطلوب نه تنها به اعضاي خانواده بلکه به 

ــیاتوانمیاین نیز اجتماعی حتی از  ي. عالقهیابدمی  جانبی ءد فراتر رفته و به حیوانات، گیاهان، اش
 یزندگ یماعاجت يکه با عالقه یکسـ ).1999، 2و سـرانجام تا تمام هسـتی نیز گسـترش یابد (هیل

ساس با د زیدر خانه ن کندمی س بودن دارد گرانیاح ندارد طبق نظر آدلر  یاجتماع يکه عالقه یو ک
 صــورتبهخود را  یکه احســاس اجتماع يفرد درنهایت. کندمی یدشــمن زندگ يانگار در قلمرو

او  يکه ســالمت روان خانواده او و ســالمت روان جامعه شــودمیگســترش دهد، متوجه  حیصــح
ست و اگر فرد نتواند ارزش و اهم شدتبه سته ا  ردیخود بپذ يجوامع را ماورا گرید تیبه هم واب

 ).1999، لی(ه افتدمیدر دام 
معتقد است که تمام اختالالت شامل  )2007 لند،یها به نقل از 1979( آدلربر همین اساس 

، انحرافات و هاخودکشی، مزاج دشوار کودکان ،خوارگیمی، هاجنایت ،پریشیرواننورزها، 
ق بر منط هیو در عوض تک یاجتماع يهستند که در اثر فقدان عالقه هاییناهنجاري ،يگریروسپ

ر هوب المث طوربه. کنندمی یدأیتآدلر را  هايیافته نیا زین يد. مطالعات متعداندآمدهوجود به یشخص
 ،يخودکارآمد ،يریپذ، فرهنگنفسعزتبا یاجتماع يعالقه داردمی انی) در مطالعات خود ب2008(

 يهداوطلبانه رابط هايکمکو  طبعیشوخو  یشادکام ،ايمقابلهمنابع  ،یزندگ تیسالمت روان و رضا
رف مواد و اضطراب، مص ،یرونیکنترل ب نبعم ،خودشیفتگیو  يدیناام ،یگو با افسرد مستقیمی دارد
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 يعالقه يافراد با سطوح باال انددادهنشان  يگرید هايپژوهشدارد.  یمنف يرابطه ییزورگو
و  يگرتیحما، ییبای، شکي، درك و همکارپذیريجامعهچون  یتیشخص هايویژگی یاجتماع

) 2009( 3بارلو، توبین و اشمید يدر مطالعه ).2008، اندسی(آ را دارا هستند دیمف خودمختاري
) نشان داد 2007یافت شد. شوارتز ( بینیخوشاجتماعی و امید و  يهمبستگی معناداري بین عالقه

 ي کودکان نیز مینیهاجتماعی در افزایش تندرستی افراد سالم و بیمار نقش دارد. در حوز يعالقه
با رویکرد آدلر بر  درمانیبازي) در پژوهش خود دریافتند که 2015والن، کاتمن، بولیس و تیلور (

اما  .بخشدشده، رفتارهاي کودکان را تا حد زیادي بهبود می سازيبرونیروي کودکان با رفتارهاي 
 هاياختالل سويبهرا  تیاحساس حقارت شده و شخص شیمنجر به افزا یاجتماع يضعف عالقه

 يوسیلهبه چنینهماجتماعی  يفقدان عالقه ).1964(آدلر،  دهدمیو جرم سوق  شناختیروان
نیاز شدید به تحت کنترل  ، حس انزواطلبی وگزاريسپاسو  قدردانی، نیاز شدید به خودمحوري

 . )1391، به نقل از مرادي، 2002(چپل،  شودمیبودن نشان داده 
 تمثب و نگرش ساالنهم به نسبت عالقه داشتن بود معتقد )2008، 4به نقل از بیگبی 1964(آدلر 

 و شودمی سالیبزرگ در روانی سالمت داشتن کودکی باعث دوران در دیگران با همکاري به نسبت
 با هاتن انسان و هستی است تمدن هاي مهمپیشرفت تمام اساس و پایه اجتماعی يوي عالقه ازنظر

 دکان،کو اجتماعی بنابراین زندگی. است باارزش در جامعه او عضویت و دیگران با مناسب برخورد
 ویژههبامر  نی. ااست حیاتی بسیار هاآن سالم رشد براي و کندمی تعریف را هاآن دنیاي زیادي حد تا

 يسازگار يطهیدر ح یمهم هايچالشکه با  یجانیه-يرفتار يهادر مورد کودکان مبتال به اختالل
مبتال به اختالل  کودکان ازجمله؛ )2003 ،5دانلپ پاناسک و( هستند، صادق است روروبه یاجتماع

کودکان ). 1388 (احمدي، برندمیرنج  یاجتماع يعالقه از ضعف شدتبهکه  6ايمقابلهنافرمانی 
 معموالً شدت مشکل دارند. این کودکان ه، در روابط بین فردي بايداراي اختالل نافرمانی مقابله

هوش کافی به دلیل عدم  رغمعلی هاآندانند. نمی بخشرضایتدوستی ندارند و روابط انسانی را 
مشارکت، مقاومت در برابر انتظارهاي خارجی و اصرار بر حل مشکالت بدون کمک دیگران در 

 و ممکن است رد شوند ساالن مشکل دارنددر کالس درس در ارتباط با هممدرسه پیشرفتی ندارند، 
 يعالقه يهایی که نشان از نقص این کودکان در شاخصهویژگی ).2007/1387(سادوك و سادوك، 

 چهارم راهنماي ياي بر مبناي نسخهعالوه بر این کودکان با اختالل نافرمانی مقابلهاجتماعی دارد. 
گرایانه، نافرمانی، رفتار ري از رفتار منفیهاي روانی، الگوي پایداآماري اختالل-تشخیصی
تند ولیت اشتباهات را دارا هسؤنسبت به صاحبان قدرت و نیز ناتوانی براي قبول مس آمیزخصومت

 ساالنبزرگشود. کودکان با این اختالل همواره با که این ناتوانی منجر به سرزنش دیگران می
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 شودی منجر به حالت خشم و رنجش میزودرنجهستند که این  زودرنجکنند و می جروبحث
 . )2007 ،(سادوك و سادوك

 برشمرده شده در افزایش هايپژوهشاجتماعی مطابق با  يرغم میزان اهمیتی که متغیر عالقهعلی
ن برنامه اهنوز متخصص ،دارد شناختیروانسالمت روان و کاهش میزان مشکالت  هايشاخصه

معتقد است  )2004(بنجامین . این در حالی است که اندنکردهخاصی جهت آموزش این متغیر ارائه 
فراد ا نیست. خودانگیختهي است ولی بروز آن زادو مادراجتماعی یک خصلت ذاتی  يعالقه اگرچه
 ،شودمیاجتماعی را از طریق تجارب آموزشی که توسط والدین و زندگی اجتماعی فراهم  يعالقه

آموزش  ي). در همین راستا پژوهش حاضر به تدوین برنامه2008(هایلند،  دهندمیکم یا زیاد رشد 
اجتماعی براي والدین و کودکان پرداخته و اعتبار این برنامه را از طریق بررسی اثربخشی  يعالقه

 اجتماعی و ابعاد آن در  يآن را برافزایش میزان عالقه
در میزان  ايعمدهدچار ضعف  هاپژوهشاي که مطابق با آموزان با اختالل نافرمانی مقابلهدانش
 پژوهش حاضر  هايفرضیهاجتماعی هستند مورد آزمون قرار داده است. بنابراین  يعالقه

 عبارتند از:
پذیري و ولیتؤاجتماعی براي والدین و کودکان، مس يآموزشی افزایش عالقه يبرنامه -1

 .دهدمیرا افزایش  ايمقابله یاختالل نافرمان باآموزان دانش انجام تکلیف
 ، ارتباط با مردم و ي اجتماعی براي والدین و کودکانآموزشی افزایش عالقه يبرنامه -2

 .دهدمیافزایش  ايمقابله یاختالل نافرمان باآموزان دانش همدلی را در
-دانش اطمینان -تأاجتماعی براي والدین و کودکان، جر يآموزشی افزایش عالقه يبرنامه -3

 .دهدمیرا افزایش  ايمقابله یاختالل نافرمان باآموزان 
 دراجتماعی براي والدین و کودکان، احساس برابري  يآموزشی افزایش عالقه يبرنامه -4

 .دهدمیرا افزایش  ايمقابله یاختالل نافرمان باآموزان دانش برتري-کهتري مقابل
 اجتماعی ياجتماعی براي والدین و کودکان، عالقه يآموزشی افزایش عالقه يبرنامه -5

 .دهدمیرا افزایش  ايمقابله یاختالل نافرمان باآموزان دانش

 روش پژوهش
-آنازروش تحقیق آزمایشی است.  ازنظرپژوهش حاضر با توجه به هدف، پژوهشی کاربردي و 

وجود ندارد از طرح آزمایشی  دستازاینی هایپژوهشعوامل در  يامکان کنترل کلیه کهجایی
 با گروه کنترل استفاده خواهد شد. آزمونپس-آزمونپیش
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 پژوهش کنندگانشرکت
داراي اختالل نافرمانی  يساله 12تا  9آموزان ي دانشآماري پژوهش حاضر را کلیه يجامعه

سطح شهر  شناختیروانجهت درمان به مراکز  91-92که در سال تحصیلی  هاآناي و والدین مقابله
در این پژوهش از نوع انتخاب تصادفی و  گیرينمونهروش  .دهندمی، تشکیل اندشدهتهران ارجاع 

سطح شهر تهران که محل ارجاع  شناختیروانایگزینی تصادفی است. ابتدا از میان مراکز سپس ج
تصادفی دو مرکز آتیه و تالش انتخاب شدند.  صورتبهآموزان با اختالالت رفتاري هستند، دانش

تشخیصی  ينفر از افرادي که در مصاحبه 34سال ارجاع شده  12تا  9سپس از میان دانش آموزان 
 تصادفی صورتبه هاآنبه همراه والدین  ،داراي این اختالل تشخیص داده شدند CBCLآزمون و نیز 

ادفی تص صورتبه هاآنپژوهش  هاينمونهپژوهش انتخاب گردیدند. پس از انتخاب  ينمونه عنوانبه
تا انتهاي پژوهش از هر  هاآزمودنینفري آزمایش و کنترل جایگزین شدند. از میان  17در دو گروه 

تعداد آزمودنی در دو گروه  درنهایتآزمودنی از پژوهش انصراف دادند.  1گروه آزمایش و کنترل 
 نفر رسید. 32آزمایش و کنترل به 

 هاي پژوهشابزار
) 2001( رفتاري کودك توسط آخنباخ و رسکورال ي): سیاههCBCL( 7رفتاري کودك يسیاهه

نامه توسط والدین و یا فردي که سال تهیه شده است. پرسش 18-6جهت بررسی رفتاري افراد 
  دهندهپاسخ. باشدمی سؤال 113و شامل  گرددمیاست تکمیل  دارعهدهسرپرستی کودك را 

، هاشایستگی. این سیاهه دهدمیپاسخ  سؤاالتبر اساس وضعیت کودك در شش ماه گذشته، به 
ط . این سیاهه توسدهدمیرفتاري را مورد ارزیابی قرار -کنش یا کارکرد انطباقی و مشکالت عاطفی

شده است. پایایی و روایی  هنجاریابی) در ایران 1385) و مینایی (1390( یزدخواستی و عریضی
 90/0) به ترتیب برابر 1390( یزدخواستی و عریضی يدر مطالعه ،والدین این سیاهه يبراي نسخه

 ايهمقابلحاضر جهت تشخیص کودکان با اختالل نافرمانی  يآمده است. در مطالعه دستبه 88/0و 
این سیاهه استفاده شده است. میزان آلفاي کرونباخ این زیرمقیاس در  ايمقابلهمقیاس نافرمانی از زیر

آمده است. در پژوهش حاضر نیز روایی زیرمقیاس اختالل  دستبه 64/0) 1385( پژوهش مینایی
 سبه گردید.محا 70/0 ايمقابلهنافرمانی 

کان ایرانی ماعی براي کود قه اجت یاس عال قهSISIC( 8مق یاس عال ماعی داراي  ي): مق  اجت
اجتماعی در  يعالقه گیرياندازه(زیر چاپ) جهت  گویه اســت که توســط علیزاده و همکاران 63

ر د هاآنایرانی و بر اساس مفهوم سبک زندگی آلفرد آدلر طراحی شده است.  يساله 12-4کودکان 
ـــتفاده ا يمطالعه ـــافی چهار زیرخود با اس ـــز تحلیلی عاملی اکتش جام ان-ولیت پذیريؤمقیاس مس

ـــاس کهتري-تأتکلیف، ارتباط با مردم و همدلی ، جر را  برتري-اطمینان و برابري در مقابل احس
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ستخراج کردند. مطالعه  دختر و 180نفري ( 300 ي(زیر چاپ) برروي نمونه علیزاده و همکاران يا
ــر) پایایی مطلوب ( 120 ــان  ) این مقیاس راα=92/0پس  ي. روایی مقیاس نیز در مطالعهدهدمینش

ها با کل آزمون، مطلوب گزارش شده است.  بستگی زیرمقیاسهم يمحاسبهبرشمرده شده از طریق 
 آمد. دستبه 87/0حاضر نیز پایایی این مقیاس معادل  يدر مطالعه

 آموزشی يبرنامه
مه نا قه يبر ته  يآموزش عال ماعی  برگرف یهاجت (درایکورس و  آدلر و درایکورس ياز نظر
 يآموزش عالقه يگر در حوزهپژوهش هايه. با توجه به مطالعباشـــدمی) 1995/1391ســـولتس، 

صی که حاوي یک برنامه شی مدون براي ياجتماعی، منبع خا شد یافت  آموز آموزش این متغیر با
ـــد. ـــی این –آدلر  يدر ابتدا با تکیه بر نظریه گرپژوهش درنتیجه نش درایکورس و ادبیات پژوهش

ـــپس این برنامه جهت  ياقدام به تدوین چارچوب یک برنامه ،حوزه ـــی نمود، س در  یدأیتآموزش
 ید. و افراد متخصص رس استاداناین  یدأیتاین حوزه قرار گرفت و پیش از اجرا به  استاداناختیار 

 تأثیرگذارمنابع  آوريجمعگر به در این حوزه، پژوهشصورت گرفته  هايپژوهش يدر مطالعه
ست. نتایج جستجو در این زمینه،  يبر عالقه  مؤثرعامل فردي و اجتماعی  8اجتماعی اقدام نموده ا
 .پردازیممیاجتماعی را مشخص نموده است که در زیر به بررسی این عوامل  يبر عالقه

کیفیت تعامالت  ،این حیطه مورد توجه قرار گرفته هايپژوهشعامل اول و دومی که در اکثر 
عامالت  یت ت خانواده و کیف فت  با لدین درون  با وا ندان  فت  هاآنفرز با خارج از این  با دیگران 

سباخر،  . آدلرباشدمی سباخر و آن  مورد ي) معتقد است ارتباط با دیگران جزء شروط اولیه1956(آن
، به 1999( پروچاسکا و نور کراس عی در سبک زندگی کودك است.اجتما يبراي رشد عالقه نیاز

 یابدمیســالمی پرورش  جو خانوادگیاجتماعی در  يعالقه معتقدند )1385 ،يمحمدنقل از ســید 
شتیبانی و تفاهم در آن ترغیب  و  هانگرش، هاارزش .شودمیکه همکاري، احترام متقابل، اعتماد، پ

فرزندان را به رد کردن  ،چه سـالم باشـدکه چنان آوردمیوجود را بهدین جوي الالگوهاي رفتاري و
مایالت  نهت ها ـــریت ترغیب  يبه نفع عالقه خودخوا مام بش ماعی ت یب  .کندمیاجت به همین ترت
ـــت ) 2004(بنجامین  ـــبت به خانواده، کار،  ، نگرش مثبتو کودكمادر  يرابطهمعتقد اس پدر نس
ــب او با کودك و رابطه يو رابطهاجتماع  ــی در  و مادربین پدر  يمناس ــاس ــکلنقش اس    گیريش

 . اجتماعی در کودك دارد يعالقه
، تمایالت اجتماعی و همدلی اجتماعی گرددمیعامل سومی که در همین حوزه ارتباطی مطرح 

ت اجتماعی مشخص شدند. تمایال يعالقه يکننده بینیپیشدو متغیر مستقل  عنوانبههستند که 
حمایتی بین فرد و معلمان، حمایت اجتماعی خانواده، یا تعامل و  ياجتماعی با داشتن یک رابطه
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(گوزیک،  ساالن و دعوا در سنین متوسطه همبسته استتماس با اجتماع و عدم وجود طرد هم
 ).2004دورمان، گراف، آلترمت، فورسیس، 

رانه گیپرهیز از سبک تربیتی سهل انددادهبه آن توجه نشان  هاپژوهشعامل چهارم که برخی  
چیز به  دادن همه يوسیلهبه. کودکی که رفتارش شودمیاست که منجر به تربیت کودکان نازپرورده 

ي عدم مراقبت نسبت به هانگرشاجتماعی در او، به  يکمبود عالقه درنهایت شودمیاو تقویت 
نازپروردگی دوستان  يدرنتیجه ،). اغلب این کودك نازپرورده1989(الندین،  شودمیدیگران منتج 

 کمی خواهد داشت.
هاي فردي و اجتماعی به ؤولیتاز سپردن مس و پرهیزوالدین  ازحدبیشعامل پنجم دلسوزي 

قویت ت هاآند این احساس را در توانمیمفید است و  ندرتبه. دلسوزي براي دیگران باشدمیفرزند 
 يلهأناعادالنه و غیرمنصفانه بوده است. کمک حقیقی زمانی است که مس هاآنکند که زندگی براي 
(دریکورس و کاسل  همدلی، او را براي حل مشکل ترغیب کنید يوسیلهبهفرد را درك کنید و 

مایل باشند از کودك کمک بگیرند و به کودك حق انتخاب و  بایستمی). والدین 2004/1392
 ).1999(آزولی،  بدهند گیريتصمیم

 میان والدین ي. رابطهباشدمیعامل ششم کیفیت روابط مادر و پدر در داخل بافت خانوادگی 
والدین گرم و صمیمی و مشارکتی باشد،  يروابط در خانواده است. اگر رابطه يهمه يکنندهتعیین

ر والدین . اگگیردمیبین خود کودکان شکل  مشابهی میان کودکان و والدین و يبه احتمال زیاد رابطه
ان پدید الگوي مشابهی میان کودک معموالًبا یکدیگر ناسازگار باشند و براي برتري با هم رقابت کنند، 

یک وسیله در تعارضات  عنوانبه). اگر والدین از کودك خود 1990، 9(درایکورس و سولتس آیدمی
روابط  مککمد از طریق کوشش و خطا تجاربی که توانمیدیگر کودك ن ،کنندمیارتباطی استفاده 

 ).2008(هایلند،  آورد به دست، کندمیعاطفی و همدلی با دیگران را در او ایجاد 
تا  جوقابتر. یک فرد باشدمیعامل هفتم پرهیز از ایجاد فضاي رقابتی در بافت تربیتی خانواده 

دارد، ن سروکارکنونی فردي که با رقابت  ير جامعهکه برنده باشد. د کندمیزمانی رقابت را تحمل 
ر که دیگران در چه حالی هستند؛ بلکه بیشت اندیشدنمید خود را حفظ کند؛ زیرا او هرگز توانمیبهتر 

را بین افراد و حتی میان اعضاي  ايبالقوهاست. رقابت حس دشمنی  اشفرديمتوجه خود و اعمال 
 ).2004/1392کاسل  (دریکورس و شودمیخانواده موجب 

عامل هشتم یعنی  ،اجتماعی کودکان يبر عالقه مؤثر ياما بیش از تمامی عوامل برشمرده شده
گران قرار گرفته است. به اعتقاد ایوانز اطمینان) به کودك مورد توجه پژوهش-(دادن جرأتگرمی دل
اجتماعی  يعالقه سازيفعالاطمینان به کودك مفهومی کلیدي در ارتقا و -) دادن جرأت2005(

(باهلمن و  شودمینجار محسوب هو رفتارهاي به نفسعزتآدلر، دلگرمی اساس  ياست. در نظریه
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-دادن جرأت ،یند رشد کودكآعنصر در فر ترینمهم)، 1962( درایکورس ازنظر ).2001 دینتر،
تا روابط را در اطمینان به کودك است. دلگرمی مفهومی کلیدي براي کمک به والدین است 

 اشند. ب ترکنندهدلگرمند یاد بگیرند که امیدوارتر و توانمیبهبود بخشند. والدین  هایشانخانواده
نیاز به آموزش در سطح فردي و خانوادگی دارد، به  ،عامل برشمرده شده 8که اینبا توجه به

اجتماعی در دو سطح آموزش فردي به کودکان و  يآموزشی افزایش عالقه يهمین منظور برنامه
 10آموزش والدین و  يجلسه 10آموزشی ( يجلسه 20آموزش والدین طراحی شد. در مجموع 

ید در توانمیرا  دو گروهجلسات در  ياجرا گردید. خالصه ايدقیقه 60آموزش کودکان)  يجلسه
سخنرانی، بحث گروهی،  هايروشن از مشاهده کنید. در جلسات آموزش والدی 2و  1جدول شماره 

بحث  هايروشایفاي نقش و انجام تمرین در منزل استفاده شد. در جلسات مربوط به کودکان نیز از 
 کوچک، روش مشارکتی و تکلیف در خانه استفاده شد. هايگروهگروهی، بحث در 

 اجتماعی يافزایش عالقه يمحتوا و تکالیف جلسات آموزش والدین در برنامه -1جدول 
 تکالیف محتوا ساتج

، اجتماعی بودن و گراییهدفآشنایی با اصول شناخت رفتار شامل  اول
 اجتماعی  ي، معرفی مفهوم عالقهگراییذهن

از زندگی خانوادگی که نمودي از  هاییمثال يهارائ
 اجتماعی است يهعالق

ق، براي ایجاد تعلآشنایی با اهداف اشتباه کسب توجه، کسب قدرت فرزندان  دوم
برخورد صحیح  يهنقش والدین در ایجاد و پایداري این اهداف و آموزش نحو

 هنگام مواجهه با این اهداف 

براي رفتارهاي با اهداف کسب توجه،  لیستچکتهیه 
 والدین هنگام مواجهه العملعکسکسب قدرت و 

جاد فرزندان براي ای کفایتعدم احساس و جوییانتقام اشتباه اهداف با آشنایی سوم
 برخورد يهنحو آموزش و اهداف این پایداري و ایجاد در والدین نقش تعلق،

 اهداف این با مواجهه هنگام صحیح

و  جوییرفتارهاي با اهداف انتقام لیستچکتهیه 
 والدین هنگام مواجهه العملعکسو  کفایتعدم احساس

خوب بودن، پرهیز  يهشامل شنوندفرزند -آموزش اصول اساسی ارتباط والد چهارم
 از سخنرانی، عامل بودن، برگزاري جلسات خانوادگی و ...

خانوادگی و  يهگزارش از برگزاري یک جلس يهارائ
 ي تعاملهنحو

جلب مشارکت فرزندان و نیز مفهوم  يهدرك مفهوم مشارکت و آموزش نحو پنجم
 تعاون و همکاري

موقعیت مشارکت براي فرزند و  10 لیستچک يهارائ
 گزارش اجرا

 موقعیت دلگرمی براي خود و فرزند 5گزارش دادن  فرزندان سازي خود وگرملد يهشیو آموزش و دلگرمی مفهوم با آشنایی ششم
صحیح با نزاع بین  يهمواجه يهمثال از نحو 2 يهارائ فرزند-فرزند و فرزند-والدین با نزاع بین والد يهآشنایی با اصول مواجه هفتم

 والد و فرزندان
اجتماعی فرزندان مانند: پاداش وابستگی،  يهبه عالق زاآسیبپرهیز از عوامل  هشتم

 ولیت، لوس کردن و دلسوزي و ...ؤمقایسه کردن، عدم واگذاري مس
 زاآسیباز دفعات خودداري از رفتارهاي  لیستچکتهیه 

 ي اجتماعیهبه عالق
انتظار کامل  :مانند فرزندان اجتماعی يهعالق به زاآسیب عوامل از پرهیز نهم

، هاآناو و کمک به رشد  هايتوانمنديبر  تأکیدبودن از فرزند، عدم 
 به نقش کودك در خانواده و ... توجهیبی

از دفعات خودداري از رفتارهاي  لیستچک يهتهی
 اجتماعی يهبه عالق زابآسی

 - والدین سؤاالتگویی به جلسات و پاسخ بنديجمع دهم

 
 اجتماعی يافزایش عالقه يمحتوا و تکالیف جلسات آموزش کودکان در برنامه -2جدول 

 تکالیف محتوا جلسات
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معرفی اعضا به یکدیگر، تعیین مشارکتی روند برگزاري جلسات و نیز تعیین قوانین  اول
 سیستمی در خانواده جلسات، بررسی ضرورت زندگی اجتماعی و همکاري

 هايهمکاريوظایف فرزند در خانواده و  لیستچک يتهیه
 او در طی هفته

 صحیح با خشم در طی هفته يگزارش یک مواجهه يارائه بر حس برابري تأکیدکنترل خشم و  هايمهارتآشنایی با  دوم
 يفرد از دیدگاه اعضا هايتوانمندي لیستچک يتهیه فردي خود  هايتوانمنديکنندگان با بازشناسی و روبرو شدن شرکت سوم

 خانواده
 فرد هايتواناییبا توجه به  مدتیطوالناهداف  يتهیه ت ناکامل بودنأخود و جر هايتوانمنديبر  تأکیدبا  نفسعزتافزایش  چهارم
 سؤال بر تأکید، پرهیز از خطاهاي تفسیري و  جوییعیبپرهیز از مقایسه کردن و  پنجم

 پرسیدن 
 خطاهاي تفسیري در مواجهه با دیگران  لیستچک يتهیه

 گزارشی از شروع یک ارتباط يارائه ارتباط و مشارکت يکنندهتسهیلآشنایی با عوامل  ششم
 دلگرمی براي خود و دیگران يموقعیت ارائه 5گزارش  دلگرمی دادن به خود و دیگران يآموزش شیوه هفتم
 همدالنه با یکی از اعضاي خانواده يگزارشی از یک رابطه آشنایی با فنون افزایش همدلی  هشتم
ی از موانع ایجاد همدلی با اعضاي خانواده لیستچک يارائه آشنایی با موانع ایجاد همدلی در ارتباطات نهم

 در طی هفته
 - سؤاالتگویی به جلسات گذشته و پاسخ بنديجمع دهم

 
 روش اجرا

 الف) اجراي آزمایشی
جلسه بر  20در  شدهتدوینآموزشی  يپس از تدوین برنامه و قبل از اجراي اصلی آن، برنامه

 منظورهبآزمایشی  صورتبه هاآنو والدین  ايمقابلهنفر از کودکان مبتال به اختالل نافرمانی  13روي 
آموزشی، کسب  يعلت اجراي آزمایشی برنامه تریناساسیاجرا شد.  هاآناز  خوراندپسدریافت 

 کنندگانشرکت خوراندپسبر اساس  ضمناًآموزشی و محتواي برنامه بود.  هايروشتسلط بیشتر بر 
به . ازیمپردمیاین اصالحات  ترینمهماصالحاتی نیز در برنامه صورت گرفت که در زیر به بررسی 

ین در جلسات ابتدایی، اول هاآننگر و سردرگمی ی فردشناسعدم آشنایی والدین با رویکرد روان علت
وجود مشکالت متعدد در  به علتجلسه به آموزش اصول مهم این رویکرد اختصاص داده شد. 

تعداد زیادي از والدین دچار ناامیدي و احساس  ايمقابلهنگهداري و تربیت کودکان نافرمان  يزمینه
سازي نیز به جلسات آموزش والدین اضافه گردید. در مدلگرخودگناه بودند، به همین علت موضوع 

بر عصبانیت خود و مداخله این ویژگی در  هاآنعدم کنترل  به علتآموزشی کودکان  يبرنامه
برنامه نهایی آموزش  ياضافه گردید. خالصه هاآن هايهجلسات، آموزش کنترل خشم نیز به جلس

 قابل مشاهده است. 2و  1اجتماعی در جداول  يعالقه

 

 ب) اجراي نهایی
نفر از والدین و  16بروي  2و  1موجود در جدول  هايآموزشنهایی پژوهش،  يدر مرحله

 در گروه آزمایش اجرا شد. گروه کنترل در این مرحله آموزشی دریافت نکردند. هاآنفرزندان 
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 هایافته
ه توصیفی مربوط ب هايآماره. در ابتدا شودمیپژوهش پرداخته  هايدادهدر این بخش به تحلیل 

پژوهش بر اساس جداول آمار  هايفرضیه، سپس به بررسی گرددمیتعداد و جنسیت مراجعین ارائه 
پسر  8دختر و  8توصیفی و استنباطی پرداخته خواهد شد. در پژوهش حاضر در هر گروه به تفکیک 

است.  گرفتهانجامپسر)  16دختر و  16( کنندهشرکت 32پژوهش با ، که در مجموع اندداشتهشرکت 
توصیفی مربوط به متغیرهاي وابسته در دو گروه آزمایش و کنترل به  هايآماره 3در جدول شماره 

 ارائه شده است.  آزمونپسو  آزمونپیشتفکیک 
 در مقیاس  هاگروه آزمونپسو  آزمونپیش میانگین و انحراف استاندارد -3جدول

 آن هايمقیاسي اجتماعی و زیرعالقه
 M SD مراحل گروه عوامل

- پذیريؤولیتمس
 انجام تکلیف

 01/13 81/60 آزمونپیش آزمایش
 21/13 12/72 آزمونپس

 65/26 06/62 آزمونپیش کنترل
 58/12 31/62 آزمونپس

و  با مردمارتباط 
 همدلی

 42/11 81/69 آزمونپیش آزمایش
 45/8 50/78 آزمونپس

 04/11 88/69 آزمونپیش کنترل
 44/10 44/70 آزمونپس

 01/6 63/29 آزمونپیش آزمایش اطمینان -تأجر
 99/5 94/31 آزمونپس

 69/5 44/30 آزمونپیش کنترل
 28/6 63/30 آزمونپس

 در مقابلبرابري 
 برتري -کهتري

 81/7 38/39 آزمونپیش آزمایش
 71/6 63/45 آزمونپس

 45/8 00/41 آزمونپیش کنترل
 59/7 06/40 آزمونپس

 77/27 63/199 آزمونپیش آزمایش اجتماعی يعالقه
 68/26 19/228 آزمونپس

 65/26 38/203 آزمونپیش کنترل
 21/27 43/203 آزمونپس

 ياستفاده شده است که کلیه ANCOVAسؤاالت پژوهش، از آزمون  يبررسی همه منظوربه
 هم پراشمتغیر  عنوانبه آزمونپیشآمده است. به این صورت که نمرات  4نتایج در جدول شماره 

 هايفرضپیشپیش از انجام تحلیل مورد مقایسه قرار گرفت.   آزمونپسکنترل شد و سپس نمرات 
با استفاده از آزمون  هانسواریامورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی همگنی  ANCOVA آزمون

نرمال بودن  يمفروضه چنینهم. )p  ،94/0) =1،30(F=34/0(نمرات بود  گنیلوین حاکی از هم
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آزمون  ي. نتیجه)p ،76/0 =Z= 61/0( شد یدأیتاسمیرنوف -توزیع با استفاده از آزمون کولموگروف
= p ،11/14= 007/0( کرد یدأیتنیز این مفروضه را  آزمونپسو  آزمونپیش يخطی بودن رابطه

)1(F( در بررسی همگنی شیب ضرایب رگرسیون نیز از آزمون .F  این  درنهایتکمک گرفته شد که
براي تحلیل  . با برقرار بودن مفروضات زمینه)p ،58/0) =1(F= 41/0( گردید یدأیتمفروضه نیز 
ANCOVA آن  ايهمقیاساجتماعی  و زیر يفراهم شد. نتایج تحلیل کوواریانس براي متغیر عالقه

 . کنیدمیمشاهده  4را در جدول 
 آن هايمقیاساجتماعی و زیر يبراي متغیر عالقه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس - 4جدول

 عامل
منابع 
 واریانس

مجموع 
 df مجذورات

میانگین 
 مجذور اتا F P مجذورات

توان 
 آزمون

-پذیريولیتؤمس
 انجام تکلیف

 

 00/1 56/0 0001/0 51/36 20/2906 1 20/2906 آزمونپیش
 96/0 34/0 001/0 79/14 92/1176 1 92/1176 گروه
     60/79 29 49/2308 خطا

      32 00/147861 مجموع

 و ارتباط با مردم
 همدلی

 

 95/0 32/0 001/0 77/13 14/973 1 14/973 آزمونپیش
 74/0 20/0 011/0 30/7 06/516 1 06/516 گروه
     65/70 29 86/2043 خطا

      32 00/181142 مجموع

 اطمینان-تأجر

 00/1 81/0 0001/0 98/121 11/837 1 11/837 آزمونپیش
 88/0 26/0 003/0 42/10 59/74 1 59/74 گروه
     16/7 29 58/207 خطا

      32 00/31443 مجموع

 مقابل در برابري
 برتري -کهتري

 

 00/1 59/0 0001/0 23/42 77/966 1 77/966 آزمونپیش
 97/0 36/0 0001/0 09/16 27/368 1 27/368 گروه
     89/22 29 92/663 خطا

      32 00/60457 مجموع

 اجتماعی يعالقه
 

 99/0 43/0 0001/0 27/22 24/9826 1 24/9826 آزمونپیش
 97/0 35/0 0001/0 89/15 17/7012 1 17/7012 گروه
     25/441 29 20/12796 خطا

      32 00/1502151 مجموع

 
نمرات  تأثیر شودمیمشاهده  4که در جدول  گونههمانانجام تکلیف: -پذیريؤولیتمس

، p>0001/0( انجام تکلیف معنادار است-پذیريؤولیتدر متغیر مس آزمونپسبر نمرات  آزمونپیش
51/36)=1،29(F( معنادار است آزمونپس. همچنین اثر گروه بر نمرات )001/0<p ،
79/14)=1،29(F( تفاوت معناداري وجود  هاگروه آزمونپس. به این صورت که بین میانگین نمرات

موزش آ يانجام تکلیف) مربوط به برنامه-پذیريتولیؤ(افزایش مس آزمونپسواریانس  %34دارد و 
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 آزمونپساختالف بین گروه آزمایش و گروه کنترل در  %34 درواقعاجتماعی بوده است.  يعالقه
 که حاکی از کفایت حجم نمونه است.  باشدمی 1ناشی از اعمال متغیر مستقل بوده است. توان آزمون 

 آزمونپسبر نمرات  آزمونپیشنمرات  دهدمینشان  4ارتباط با مردم و همدلی: جدول شماره 
اثر  عالوهبه. )p ،77/13)=1،29(F>001/0( معناداري دارد تأثیردر متغیر ارتباط با مردم و همدلی 

. به این صورت که بین میانگین )p ،30/7)=1،29(F>05/0( معنادار است آزمونپسگروه بر نمرات 
ارتباط با (افزایش  آزمونپسواریانس  %20تفاوت معناداري وجود دارد.  هاگروه آزمونپسنمرات 

 اجتماعی بوده است. يآموزش عالقه يمردم و همدلی) مربوط به برنامه
بر  آزمونپیشنمرات  تأثیر شودمیمشاهده  4جدول  يکه در ادامه گونههماناطمینان: -تأجر
. )p ،98/121)=1،29(F>0001/0(اطمینان نیز معنادار است -تأدر متغیر جر آزمونپسنمرات 

. به این صورت )p ،42/10)=1،29(F>01/0( معنادار است آزمونپسهمچنین اثر گروه بر نمرات 
 آزمونپسواریانس  %26تفاوت معناداري وجود دارد و  هاگروه آزمونپسکه بین میانگین نمرات 

 88/0اجتماعی بوده است. توان آزمون  يآموزش عالقه ياطمینان) مربوط به برنامه-تأ(افزایش جر
 که حاکی از کفایت حجم نمونه است.  باشدمی

در متغیر برابري در  ،شودمیمشاهده  4که در جدول  گونههمانبرتري: -برابري در مقابل کهتري
 ،p>0001/0(معنادار است  آزمونپسبر نمرات  آزمونپیشنمرات  تأثیربرتري نیز -مقابل کهتري

23/42)=1،29(F( معنادار است آزمونپس. همچنین اثر گروه بر نمرات )001/0<p ،
09/16)=1،29(F( تفاوت معناداري وجود  هاگروه آزمونپس. به این صورت که بین میانگین نمرات

ناشی از اعمال متغیر  آزمونپساختالف بین گروه آزمایش و گروه کنترل در  %36 درواقعدارد. 
که حاکی از  باشدمی 97/0اجتماعی بوده است. توان آزمون  يآموزش عالقه يرنامهمستقل یعنی ب

 کفایت حجم نمونه است. 
 آزمونپسبر نمرات  آزمونپیشکه نمرات  شودمیمشاهده  5اجتماعی: در انتهاي جدول  يعالقه

. همچنین اثر )p ،27/22)=1،29(F>0001/0(معنادار داشته است  تأثیراجتماعی  يدر متغیر عالقه
. به این صورت که بین )p ،89/15)=1،29(F>001/0( معنادار است آزمونپسگروه بر نمرات 
(افزایش  آزمونپسواریانس  %35تفاوت معناداري وجود دارد و  هاگروه آزمونپسمیانگین نمرات 

 97/0اجتماعی بوده است. توان آزمون  يآموزش عالقه ياجتماعی) مربوط به برنامه يمیزان عالقه
 يامهنتیجه گرفت برن توانمی طورکلیبهکه حاکی از کفایت حجم نمونه است. بنابراین  باشدمی

اجتماعی و  يدر مقیاس عالقه هاآزمودنیاجتماعی منجر به افزایش معنادار نمرات  يآموزش عالقه
طمینان ا-تأ، ارتباط با مردم و همدلی، جرتکلیفانجام -پذیريؤولیتاین متغیر (مس هايمقیاسزیر

 برتري) شده است.-و برابري در مقابل احساس کهتري
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 گیرينتیجهبحث و 
اجتماعی و بررسی اثربخشی آن در  يافزایش عالقه يهدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه

ش نشان پژوه هايیافتهبود.  ايمقابلهآموزان با اختالل نافرمانی اجتماعی دانش يافزایش میزان عالقه
 ياجتماعی و همه ياجتماعی منجر به ارتقاي میزان عالقه يآموزشی افزایش عالقه يبرنامه دهدمی
خاص به بررسی  صورتبهکه  ايمطالعه ،گذشته هايپژوهشآن شده است. در  هايمقیاسزیر

 موجود به بررسی هايپژوهشر اجتماعی بپردازد یافت نشد. اکث يافزایش عالقه يآموزش برنامه
مبتنی بر رویکرد آدلر در میان کودکان داراي مشکالت رفتاري پرداخته بودند. براي مثال  هايدرمان

با رویکرد  درمانیبازي) در پژوهش خود که به بررسی اثر 2015( مینی والن، کاتمن، بولیس و تیلور
ودکان رفتارهاي ک ،داختند، دریافتند این روششده پر سازيبرونیآدلر بر روي کودکان با رفتارهاي 

) که اثربخشی افزایش 1391( اسماعیلی و قربانعلی پور ي. در مطالعهبخشدمیرا تا حد زیادي بهبود 
عالی فبیش–ساله مبتال به اختالل نارسایی توجه 11تا  8م کودکان یاجتماعی را در کاهش عال يعالقه

ل م این اختالیاجتماعی منجر به کاهش عال يافزایش عالقه شهر ارومیه بررسی کردند، مشخص شد
) که به بررسی 1390. در پژوهش اسماعیلی نسب، علیزاده، احدي، دالور و اسکندري (شودمی

 هايؤلفهمدرایکورس و بارکلی بر بهبود  -اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر يمقایسه
اي فرزندان با اختالل سلوك پرداخته بودند مشخص شد، رویکرد دار هايخانوادهمحیط خانواده در 

عه روش دارد. در این مطال هامؤلفهآدلري اثربخشی بیشتري نسبت به رویکرد بارکلی در بهبود این 
 در درایکورس کاهش معناداري در میزان تعارض خانوادگی و کنترل والدین ایجاد کرده بود.-آدلر

سازي والدین کودکان مبتال دلگرمخود ،) در پژوهش خود دریافت1391والدین نیز مبینی ( يحوزه
رزندان در تعامل با ف هاآنبا رویکرد آدلر منجر به کاهش سطح تنیدگی  ايمقابلهبه اختالل نافرمانی 

 شود. می
ی اجتماع ياجتماعی در پژوهش حاضر بر میزان عالقه يآموزش عالقه يبرنامه تأثیربخشی از 

 که آموزش فوق بر والدین این کودکان نهاده قابل تبیین است. تأثیرياي با کودکان نافرمان مقابله
محوري که نقش والدین در کودك هايهآن دسته از مداخل ،دهندمیمطالعات صورت گرفته نشان 

بلوم ( یی بهتري دارندکارآ روي کودك متمرکز است، صرفاًکه  هاییهنسبت به مداخل ،فعال بوده هاآن
 يو رشد عالقه گیريشکلعامل خانواده باید گفت پایگاه  يدر زمینه). 2002/1384 کوئیست،

که سیستم خانواده سالم بوده و تعامالت،  شودمیهنگامی محقق  ،اجتماعی خانواده است و این مهم
 هايهایی که به والدین در زمینهحاضر با آموزش ياجتماعی باشند. در مطالعه يعالقه يرشد دهنده

گذاري نقانو يروش صحیح برخورد با بدرفتاري کودکان و آشنایی با اهداف بدرفتاري کودك، نحوه
حیح ص يمشارکتی، برگزاري جلسات خانوادگی، استفاده از مشارکت کودکان در امور خانواده، شیوه
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رد کردن کودك در ایجاد تعلق با بافت اجتماعی، آموزش برقراري ارتباط با کودك، پرهیز از دلس
سازي داده شد، کیفیت فضاي دلگرمدلگرم کردن کودك براي احساس تعلق و خود يشیوه

 اجتماعی کودك افزایش یافت.  يفرزندپروري در جهت ارتقاي عالقه
 دیأیتمتعددي مورد بررسی و  هايهاجتماعی کودکان در مطالع يخانواده در میزان عالقه تأثیر 

) در پژوهش خود دریافتند که سطوح باالي 2003( قرار گرفته است. جانسون، اسمیت و نلسون
اجتماعی در جوانان خواهد  يباعث افزایش میزان عالقه ،تعارض ترپایینابرازگري خانواده و سطوح 

سالمی  جو خانوادگیاجتماعی در  يعالقه معتقدند )1999/1385( پروچاسکا و نورکراس شد.
، هاارزش .ودشمیکه همکاري، احترام متقابل، اعتماد، پشتیبانی و تفاهم در آن ترغیب  یابدمیپرورش 

چه سالم باشد فرزندان را به که چنان آوردمیوجود دین جوي را بهالو الگوهاي رفتاري و هانگرش
ه مواردي ک .کندمیاجتماعی تمام بشریت ترغیب  يبه نفع عالقه خودخواهانه هايرد کردن تمایل

معتقد ) 2004(بنجامین بوده است. به همین ترتیب  تأکیدآموزشی پژوهش حاضر مورد  يدر برنامه
 يرابطه پدر نسبت به خانواده، کار، اجتماع و از ابتدا، نگرش مثبت و کودكمادر  يرابطهاست 

. مفهوم دیگري که اجتماعی در کودك دارد يعالقه گیريشکلنقش اساسی در  ،مناسب او با کودك
 درایکورس ازنظرهاي دلگرم کردن فرزند بود. روش ،در پژوهش حاضر به والدین آموزش داده شد

 آیند رشد روانی کودك عنصر در فر ترینمهم)، 1962(
) دلگرمی 2005(دادن جرأت و اطمینان) از جانب والدین است و به اعتقاد ایوانز ( سازيدلگرم

 صوالًااجتماعی است. دلگرمی بازخورد مثبتی است که  يعالقه سازيفعالمفهومی کلیدي در ارتقا و 
)، 1991/1386( 10رشوناکبنا به تعریف بر تالش یا بهبود و پیشرفت متمرکز است.  ،نتیجه جايبه

تا یک نفر نسبت به خود احساس بهتري داشته باشد،  دهیممیدلگرمی هر چیزي است که انجام 
تري پیدا کند بیش نفساعتمادبه کنار بیاید، مؤثرتري يکارآمدتر عمل کند، با مشکالت به گونه طوربه

 هايهالعابق با مطعامل خانواده همچنین مط و با اشتیاق بیشتري در کامیابی دیگران نقش ایفا کند.
اجتماعی و آسیب به این متغیر نقش اساسی ایفا  يد در کاهش میزان عالقهتوانمیصورت گرفته 

اجتماعی ذکر  يبه عالقه زاآسیبآموزشی تحت عنوان عوامل  يکند. مواردي که در پژوهش برنامه
 کندیماجتماعی تبدیل  يبه عالقه رسانآسیبگردیده است. برخی از عواملی که خانواده را به عامل 

(درایکورس، کاسل و فرگوسن،  عبارتند از: تمرکز بر اشتباهات کودك و دلسرد کردن او
، محدود )1389(علیزاده و سجادي،  بر احساس برابري تأکید جايبهبر رقابت  تأکید)، 2004/1386

رده (هیل، گست يتعامل با خانوادهبرانگیختن کودك به  جايبهخودش  تنهایی بهکودك  يکردن عالقه
 و پرهیزوالدین  ازحدبیش)، دلسوزي 2008؛ هایلند، 1989(الندین،  گیرانه)، سبک تربیتی سهل1999

آموزش  ي). در مجموع در برنامه1999(آزولی،  فردي و اجتماعی به فرزند هايیتمسؤولاز سپردن 
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 زنندهآسیباجتماعی و کاهش عوامل  يعالقه يدهندههاي رشداجتماعی با آموزش مهارت يعالقه
 اجتماعی کودکان فراهم گردید. يافزایش میزان عالقه ياجتماعی در بافت خانواده، زمینه يبر عالقه

) در 2011اسپري (زیادي بر سالمت روان افراد دارد.  تأثیراجتماعی در سطح فردي  يعالقه
 يکند. مطالعهاجتماعی، معنویت و تندرستی گزارش می يقوي بین عالقه يخود رابطه يمطالعه

مبنی بر همبستگی منفی و معنادار بین حمایت اجتماعی و پریشانی  2010احمد و همکاران در سال 
می و فارایوال آدی يدهد. در مطالعهپایین) گواهی می نفساعتمادبهروانی (اضطراب، افسردگی و 

 ها گزارش شد. ح رضایت از زندگی و شرکت در فعالیتداري میان سطمعنا يرابطه ،)2014(

وزش بر آم تأکیدبا  شدهتدوینآموزشی  يدر بعد آموزش فردي به کودکان نافرمان نیز، برنامه
مشارکت و اهمیت آن، آشنایی با  يارتباط با دیگران، نحوه يکنندهتسهیلی چون عوامل هایمؤلفه

فنون همدلی، پذیرش خود و جرأت ناکامل بودن، دلگرمی دادن به خود و دیگران، در افزایش میزان 
 اجتماعی نیز در يآموزش عالقه يفردي برنامه هايمؤلفه تأثیرگذاريبود.  مؤثراجتماعی  يعالقه

 تمایالت اجتماعی، درآمیزي هايمؤلفهگران . پژوهشاندگرفتهگذشته مورد بررسی قرار  هايپژوهش
مشارکتی، همدلی، نشان دادن نگرانی براي  صورتبههرچه بیشتر فرد با مردم و جامعه، انجام کارها 

مشغولی نسبت به مسائل اجتماعی و تالش جهت بهزیستی فردي و یکدیگر، احترام متقابل، دل
؛ گوزیک، دورمان، 2008دانند (الندس، اجتماعی می ياجتماعی را از عوامل افزایش میزان عالقه

اجتماعی در آموزش کودکان، در  يآموزش عالقه ي). برنامه2004گراف، آلترمت، فورسیس، 
به اعتقاد درایکورس پذیرش خود و  ضمناًطراحی گردید.  هامؤلفهپژوهش حاضر، بر مبناي همین 

. در همین راستا )2000(چستون،یگران است دلگرمی براي خود و د شرطپیشجرأت ناکامل بودن 
(دادن  اجتماعی در فرد دلگرمی ي) نیز معتقد است یکی از عوامل مهم ایجاد عالقه2005( ایوانز

دلگرمی  شرطپیش عنوانبهبر همین مبنا آموزش پذیرش ناکامل بودن فرد  .باشدمیجرأت و اطمینان) 
د توانمیاجتماعی به کودکان  يآموزش عالقه يمهدلگرمی به خود و دیگران در برنا هايشیوهو 

پژوهش  يدر مجموع نتیجهاجتماعی لحاظ گردد.  يبر افزایش عالقه مؤثریکی دیگر از عوامل 
مداخله در سطح خانواده و خود کودك در  ،دهدمیگذشته نشان  هايپژوهشحاضر با اتکا بر 

به  خانواده و فرد منجر هايمؤلفهبر  توأمان تأثیرگذارياجتماعی با  يآموزش افزایش عالقه يبرنامه
 اجتماعی گردیده است. يافزایش میزان عالقه

(کیم،  دهشادراكاجتماعی مثل استرس زندگی  يمنفی فقدان و کمبود عالقه تأثیراتبا توجه به 
(زارسکی  )، نشانگان بدنی2010)، افسردگی، اضطراب و خشونت (نیوبور و استون، 2007نه و اه، 

، منبع کنترل بیرونی و خودشیفتگی)، 1994مواد (کین و ویلر،  سوءمصرف) و 1987و همکاران، 
)، سالمت 2001(گیلمن،  و اثرات مثبتی همچون رضایت از زندگی )2008 (هوبر، زورگویی
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  هايیشگرا)، 2002)، شادي (باس، کارلت و همکاران، 2006(جانگ، لی و نو،  شناختیروان
) که این 2008(هوبر،  پذیري، خودکارآمدي، فرهنگنفسعزت )،1994دالنه (واتکینز و بالزینا، هم

ن د براي متخصصانی که با ایتوانمیاجتماعی  يآموزش عالقه يمتغیر بر زندگی انسان دارد، برنامه
رمان و دمشاوران و متخصصان در جهت  شودمیبنابراین پیشنهاد  ثمر باشد.درگیرند مثمر هاحیطه

اجتماعی در جهت  يآموزش عالقه يند از برنامهتوانمیدر کودکان  شدهمطرحمقابله با مشکالت 
گر در اجراي اجتماعی و کاهش مشکالت برشمرده شده استفاده کنند. پژوهش يافزایش عالقه

غیبت تعدادي از مراجعین در  هاآن ترینمهمنیز مواجه شد که  هاییمحدودیتپژوهش حاضر با 
 .متعدد والدین در جلسات آموزش والدین بود سؤاالتبعضی از جلسات و 

 هایادداشت
 
1- Social Interest 
2- Hale 
3- Barlow, Tobin, Schmidt 
4- Bigbee 
5- Panacek & Dunlap 
6- Oppositional Defiant Disorder 
7- Child Behavior Checklist 
8- Social Interest Scale for Iranian Children (SISIC) 
9- Dreikurs  & Soltz 
10-Shoenaker 
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 منابع

 فارسی .الف

ان در نوجوان ايمقابلهاجتماعی و اختالل نافرمانی  يبررسی رابطه میزان عالقه ).1388احمدي، ب. (

 .طباطبائیدانشگاه عالمه ، کارشناسی ارشد نامهپایان ،شهر پاوه

اثربخشی  ي). مقایسه1390(. اسکندري، ح. و دالور، ع .،احدي، ح.، علی زاده، ح .،اسماعیلی نسب، م

 محیط هايمؤلفهدرایکورس و بارکلی بر بهبود -دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر

 فصلنامه  ،داراي فرزندان با اختالل سلوك هايخانوادهخانواده در 

 .70-43 ،4 ،شناسی بالینیروان

م یاجتماعی در کاهش عال يافزایش عالقه اثربخشی). 1391(. و قربانعلی پور، مع. اسماعیلی، 

-فصلنامه روان، فعالی شهر ارومیهبیش-بتال به اختالل نارسایی توجهساله م 11تا  8کودکان 

 .133-115 ، 6 ،شناسی افراد استثنایی

راهنماي تشخیصی و  يشده تجدیدنظر يمتن چهارمین نسخه). 2000(. آمریکاشناسی انجمن روان

 تهران: انتشارات سخن. ،)1386(. ، ترجمه نیکخو و آوادیانسروانی هاياختاللآماري 

سازگاري با کودکان ناسازگار: راهنمایی عملی براي والدین  هايمهارت). 2002بلوم کوئیست، م. (

 .نشر سنا :تهران ،)1384عالقه بند راد ( ترجمه جوادگران، رماند و

. ترجمه یحیی سید محمدي درمانیروان هاينظریه ).1999( .س .نوکراس، ج . وپروچسکا، ج

 انتشارات رشد. :تهران ،)1390(

ترجمه علیزاده، حمید و روحی،  ،کودکان خوشبخت .)1995سولتس، ویکی. ( و ادولفدرایکورس، ر

 تهران: انتشارات ارسباران. ،)1391علی. (

ترجمه حمید علیزاده و علیرضا روحی  ،انضباط بدون اشک  ).2004( درایکورس، ر. و کاسل، پ.

 تهران: انتشارات رسش. ،)1388(

فنون مدیریت کالس، رویکرد ). 1997درایکورس، ر.، گرونوالد، ب. ب. و چایلدرزپپر، ف. (

ترجمه حمید علیزاده و علیرضا روحی  ،ت مدرسهبه بهسازي آموزش و ارتباطا شناختیروان

 تهران: نشر دانژه. ،)1388(
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ران: ته )،1387رضاعی( فرزین ترجمه، پزشکیروانخالصه   ).2007( سادوك ب. ج. و سادوك و. ا.

 .ارجمند

 .تهران: نشر دانژه ،روابط دموکراتیک و احترام متقابل). 1389( .و سجادي، ح .علیزاده، ح

وي رر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر ب تأثیر). 1389( .کرمی، ا . ونصیري فرد، ن .،علیزاده، ح

، زنان شناختیروان-مطالعات اجتماعی يمجله ،دختران نوجوان نفسعزتخودکارآمدي 

 .168-143، 4، شماره 8سال 

کر بر سالمت روان و نادهی شوروش آموزشی خودشجاعت اثربخشیبررسی ). 386( .فتحی، ر

 ،کارشناسی ارشد نامهپایان ،خفیف ماندهعقبرضایت زناشویی والدین داراي کودك 

 .طباطبائیدانشگاه عالمه 

در برابر  آوريتابافزایش  ي). تدوین برنامه1390(، ا. علی برجو دالور، ع.  ،علیزاده، ح. ،کاوه، م.

هنی ذ توانکمکیفیت زندگی والدین داراي کودك  هايمؤلفهآموزش آن بر  تأثیراسترس و 

 .140-119)، 2(11، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی ،خفیف

 هاينشانهدرایکورس بر کاهش -بررسی اثربخشی آموزش مادران با رویکرد آدلر). 1391( .مرادي، ز

 .طباطبائیدانشگاه عالمه  ،کارشناسی ارشد نامهپایان ،ايمقابلهاختالل نافرمانی 

م نامه خودسنجی و فررفتاري کودك آخنباخ، پرسش ي). انطباق و هنجاریابی سیاهه1385(ا. مینایی، 

 .558-529 ،)6(1 ،فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ،گزارش معلم

رفتار  ينسخه کودك، پدر/مادر و معلم سیاهه 3 هنجاریابی). 1390(. عریضی، ح و .یزدخواستی، ف

 ،)17(1 ،شناسی بالینی ایراننو روا پزشکیروانمجله  ،کودك در شهر اصفهان

60-70. 
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Introduction 

Among psychological theories, Adlerian individual approach pays more attention to 
the importance of individual’s relation with social environment in the way that social 
interest is one of the most important concepts of this theory. Greater participation with 
people and community memebers will lead to more social interest. Adler believed that 
having interest to peers and positive attitudes toward cooperation with others in childhood 
leads to mental health in adulthood. In fact, the growth of social interest is underlying 
mental health in both childhood and adulthood from Adler’s viewpoint. This is specially 
true for children with emotional/behavioral disorders who face significant challenges for 
social adjustment. Children with Oppositional Defiant Disorder suffering greatly from 
the lack of social interest according to researches are also in this group. They have 
interpersonal problems and usually do not have friends and are not usually satisfied with 
human relationships. They have difficulty in interacting with peers in the classroom and 
possibly have been ignored by others. Despite the importance of social interest in 
developing psychological health factors and decrease of psychological problems, experts 
do not offer a special program for training, however, they believe in that social interest is 
an inborn and congenital character and needs to be trained in family and social setting. 

Research Questions 
Present research was conducted to develop a social interest fostering program for 

children and parents and testing its validity by examining its impact on social interest 
increase of students with Oppositional Defiant Disorder (ODD). The research questions 
were: 

1. Does the training program for parents and children to foster social interest, increase 
responsibility and commitment of students with oppositional defiant disorder? 

2. Does the training program for parents and children to foster social interest, increase 
communication and empathy for students with oppositional defiant disorder? 

3. Does the training program for parents and children to foster social interest, increase 
assertiveness-confidence of students with oppositional defiant disorder? 
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4. Does the training program for parents and children to foster social interest, increase the 
sense of equality versus inferiority/superiority for students with oppositional defiant 
disorder? 

5. Does the training program for parents and children to foster social interest, increase 
social interest of students with oppositional defiant disorder? 

Method 
This study was an experimental research benefitting from pretest-posttest control 

group design. At first, researchers developped a social interest fostering program 
retrieved from Adler-Dreikurs theory. Reviewing the conducted studies on social interest 
suggests that  there has not been a training program for fostering this concept. So 
primarily a framework was designed for training program based on Adler-Dreikurs 
theory, then experts were asked to verify the program before performance. Reviewing the 
literature, sources that affect social interest were determined: eight individual and social 
factors that impact social interest were children-parents interactions’ quality in family 
context and their interactions quality with others out of this context, social desires and 
social empathy, avoidance of parents form using permissive parenting style, avoidance 
from parents over compassion, entrusting social and individual responsibilities to child, 
father-mother relation quality in family context, avoidance from developing competition 
in parenting context in family and the most importantly, encouraging the child 
(assertiveness-confidence). Accordingly, the training program to foster social interest was 
designed in two levels of training parents and training for children. Totally 20 sessions of 
training (10 sessions for parents and 10 sessions for children each lasted for an hour) were 
held.  Thirty four students aged between 9 to 12 who were referred to health centers with 
their parents were recruited and assigned for the experimental and the control group 
randomly. Child Behavior Checklist (CBCL) and Social Interest Scale for Iranian 
Children (SISIC) were utilized to evaluate their social interests and their components.  

Results 
Data were analyzed using Covariance analysis and MANCOVA. Results revealed that 

the developed training social interest program could increase social interest (p<.001) and 
its components: responsibility-task doing (p<.001), relationship with people-empathy 
(p<.001), confident assertiveness (p<.001), equality versus inferiority/superiority 
(p<.001) of students with Oppositional Defiant Disorder. Results explained the impact of 
designed program on parents' social interest and improvement of parent-child interaction. 
Therefore the social interest program can be used to foster children's social interest and 
also promote their positive attributes associated with social interest. 

Keywords: individual psychology, social interest, oppositional defiant disorder 
(ODD). 
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