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     چکیده
ررسي تأثیر برنامه آموزشي عالقه اجتماعي بر ارضاي پژوهش حاضر با هدف ب

اي انجام گرفته آموزان با اختالل نافرماني مقابلهنیازهاي بنیادین روانشناختي دانش
آزمون با گروه گواه آزمون و پسپیش طرح ااست. این پژوهش از نوع آزمایشي ب

ل نافرماني آموزان با اختالآماري این پژوهش مشتمل بر دانش است. جامعه
تحصیلي  سالهاي روانشناختي شهر تهران در کننده به کلینیک اي مراجعه مقابله

اي و گیري خوشهها ابتدا از روش نمونهباشند. براي انتخاب آزمودني مي 93-94
شناختي سطح شهر سپس جایگزیني تصادفي استفاده شد. ابتدا از میان مراکز روان

صورت تصادفي انتخاب شدند، سپس از میان به تهران دو مرکز آتیه و تالش
نفر از افرادي که در  34سال ارجاع شده به این مراکز ،  12تا  9آموزان دانش

اي داراي اختالل نافرماني مقابله CBCLمصاحبه تشخیصي و نیز آزمون 
نفره به صورت تصادفي  17تشخیص داده شدند، به همراه مادران آنها در دو گروه 

 10صورت مجزا  هر کدام طي هشدند. کودکان و والدین گروه آزمایشي بجایگزین 
جلسه هفتگي دو ساعته تحت آموزش عالقه اجتماعي قرار گرفتند. گروه گواه 

ها، مقیاس اي دریافت نکرد. ابزارهاي گردآوري دادهگونه آموزش درماني ویژههیچ
 هاي بنیادین روانشناختيعالقه اجتماعي براي کودکان ایراني و مقیاس ارضاي نیاز

ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد، اجراي بود. نتایج تحلیل داده
(، و p<01/0برنامه آموزش عالقه اجتماعي منجر به ارتقاي عالقه اجتماعي )

( شده است. نتایج p<01/0نیازهاي بنیادین خودمختاري، شایستگي و ارتباط )
تواند منجر به هد برنامه آموزش عالقه اجتماعي ميدپژوهش حاضر نشان مي

توان از این ارضاي هر چه بهتر نیازهاي بنیادین روانشناختي گردد. بنابراین، مي
 برنامه جهت کمک به کودکان با اختالالت رفتاري و خانواده آنها بهره برد. 

اجتماعي،  اي، روانشناسي فردي، عالقهاختالل نافرماني مقابله های کلیدی: واژه

 نیازهاي بنیادین روانشناختي
 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the effect of social 

interest fostering program on psychological basic needs 

satisfaction in students with Oppositional Defiant Disorder 

(ODD). This experimental study had been done by pre-test and 

post-test method, with control group. The sample population 

included students with ODD who visited Tehran service clinics 

in the first half of the year 2015. The selection of cluster 

sampling was used and subjects were randomly replaced in 

experimental and control groups. At first, Among Tehran 

psychological service clinics, two centers (Atieh and Talash) 

were randomly selected, then among the students 9 to 12 years 

who in diagnostic interview and CBCL were diagnosed with 

ODD, Thirty four students with their parent were recruited and 

assigned for experimental and control groups randomly. Data 

was collected by Social Interest Scale for Iranian Children 

(SISIC) and Basic Needs Satisfaction Scale. Children and their 

mothers in Experimental group separately took part in ten 2-hour 

weekly sessions of social interest. The control group received 

usual care. Covariance analysis revealed that training social 

interest program could increase social interest (p<.01) and 

psychological basic needs satisfaction (Autonomy (p<.01), 

competency (p<.01) and relation (p<.01)). Accordingly, The 

results show the social interest program could promote 

psychological basic needs satisfaction in students with 

Oppositional Defiant Disorder. Thus, we can use this program to 

help children with behavioral problems and their families. 

Keywords: Individual Psychology, Social Interest, sychological 

Basic Needs 
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        مقدمه
هاي دوران مت روان را در میان اختاللهاي رفتاري ایذایي بیشترین فراواني ارجاع به مراکز سالاختالل

هاي یکي از همین اختالل 1اي(. اختالل نافرماني مقابله2001کودکي دارند )ون اسکات و همکاران، 
(. کودکان با اختالل 2007رفتاري بالیني است که شیوع باالیي دارد )بویالن، ویالنکورت، بویل، زاتمري، 

هاي رواني، الگوي پایداري آماري اختالل -نجم راهنماي تشخیصياي بر مبناي نسخه پ نافرماني مقابله
روانپزشکي دهند )انجمن جویي را نشان مياي و انتقاممقابله -اعتنایيپذیر، بيتحریک -از خلق خشمگین

بجز الگوي رفتارهاي لجبازانه و پرخاشگرانه، یکي از ابعاد مهمي که همیشه با (. 1392/ 2013آمریکا، 
فردي کودک است. این کودکان جویانه مزمن همراه است، اختالل در روابط بینفرماني مقابلهاختالل نا

رغم هوش کافي به دلیل عدم دانند. آنها عليبخش نميمعموال دوستي ندارند و روابط انساني را رضایت
مدرسه مشارکت، مقاومت در برابر انتظارهاي خارجي و اصرار بر حل مشکالت بدون کمک دیگران در 

اي نه (. اختالل نافرماني مقابله2007/1387پیشرفتي ندارند و ممکن است رد شوند )سادوک و سادوک، 
-کند، بلکه اختاللکننده اختالل سلوک و رفتارهاي ضداجتماعي عمل ميبینيتنها به عنوان یک پیش

، کازدین، هیپري و کسلر، ، ناک2007کند )بویالن و همکاران، بیني ميهاي خلقي و اضطرابي را نیز پیش
-اي پرداختههاي بسیاري به بررسي سبب شناسي و درمان اختالل نافرماني مقابلهتاکنون نظریه (.2007

اي افراد را است که علت پرخاشگري و رفتارهاي مقابله 2گريها، نظریه خودتعییناند. یکي از این نظریه
شناختي ها سه نیاز بنیادین روانبا این نظریه انسان مطابقداند. شناختي ميعدم ارضاي نیازهاي روان

نیاز به خودمختاري به معناي نیاز فرد به . (a ،2000)دسي و رایان دارند: خودمختاري، شایستگي و ارتباط 
هاي شخصي و همچنین نیاز فرد به دهي تجارب و رفتارها و درگیرشدن با فعالیتخودهدایتي، خودسازمان

(. نیاز 2009؛ نمیک و رایان، 2008غازگري در انجام تکالیف است )الگاردیا و پاتریک، حق انتخاب و خودآ
ها و ارتباط با محیط است که بیانگر تمایل به به شایستگي به معني نیاز به تاثیرگذار بودن در تعامل

)جانستون و  باشدهاي بهینه و تسلط بر آنها ميحلها، دنبال کردن راهاستفاده از استعدادها و مهارت
اي (. در واقع نیاز به احساس شایستگي در باور فرد به توانمندي خود در مواجهه با مسئله2010فیني، 

(، و نیاز به ارتباط به معناي احساس اطمینان از ارتباط با 2008شود )رایان و همکاران، خاص متبلور مي
باشد )الگاردیا و پاتریک، احترام ميدیگران و تجربه خود به عنوان فردي شایسته و سزاوار عشق و 

دارند و زماني که با هاي اعتراضي خود را تا زماني که این نیازها ارضا شوند، نگه مي(. افراد فعالیت2008
-شوند. تحقیقات متعددي نشان ميشناختي ظاهر ميعدم ارضاي این نیازها مواجه شوند، مشکالت روان

                                                           

1 Oppositional Defiant Disorder 
2 Self Determination 
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هاي اي همچون پرخاشگري، مقاومت، نزاع، اختاللج ناسازگارانهدهد که عدم ارضاي این نیازها نتای
 bکند )دسي و رایان، بیني ميهاي بدني را پیشخوردن، فرسودگي، افسردگي، احساسات منفي و نشانه

( و در مقابل ارضاي این نیازها احساسات و 2011؛ بارتولومه و همکاران، 2002؛ اسکینر و اج، 2000
-؛ بارتولومه، انتومانیس، رایان  دوگرسن2010کند )کوستد و دودا، بیني ميشهیجانات مثبت را پی

 (. 2011انتوماني، 
کند، وابسته است. نظریه ارضاي نیازهاي روانشناختي به کیفیت محیطي که فرد در آن تالش مي

چرخه  صورت خاص در یککند کارکرد بهینه انسان در کل و ارضاي نیازها، بهگري ادعا ميخودتعیین
(. دسي 2007شود که هماهنگ با نیازهاي فرد باشد )پاتریک، ني، کانولو، لونسباري، اجتماعي حاصل مي

هاي مشابه گر و مکانگر، آشفته و تنبیههاي کنترلکنند که خانواده( ادعا مي2004و ونستینکیسته )
ي دروني، بیگانگي، اضطراب، هاآموزشي براي ارضاي این نیازها مناسب نیستند. در چنین فضاهایي تنش

 شود. افسردگي، بدني سازي، بازداري عملکرد موثر فرد و بدرفتاري در فرد برانگیخته مي
شناسي فردي آدلر که معتقد است رابطه میان والد و فرزندان و ها با دیدگاه روان نتایج این پژوهش

باشد، هاي رفتاري کودکان مياختاللهاي بافت اجتماعي فرزند عاملي مؤثر در کاهش یا افزایش نشانه
عالقه »همخوان است. تاکید آدلر بر بافت اجتماعي انسان و تعامل فرد با این بافت، در جایگاه متغیر 

در نظریه او قابل درک است. آدلر عالقه اجتماعي را شاخص اصلي سالمت روان در کودکان و « اجتماعي
 همکاري کردن با دیگران را به صورت استعداد فطري براي (، و آن2004داند )بنجامین، بزرگساالن مي

(. عالقه 1385/ 1998)شولتز وشولتز،  کندهاي شخصي و اجتماعي تعریف ميجهت دستیابي به هدف
اجتماعي به وسیله بعضي از رفتارها مثل کمک کردن، سهیم بودن در کارها، با ادب بودن، سازگاري، 

مثل تعلق داشتن، حس کمک به دیگران، اعتماد به دیگران و  همکاري و دلسوزي کردن، و عواطفي
شود. فقدان عالقه اجتماعي نیز به وسیله خودمحوري، نیاز شدید به بین بودن نشان داده ميخوش

شود )چپل، گذاري، حس انزواطلبي و نیاز شدید به تحت کنترل بودن نشان داده ميقدرداني و سپاس
2002 .) 

بخشد. شناختي را بهبود ميگذشته، عالقه اجتماعي باال ارضاي نیازهاي روانهاي مطابق با پژوهش
دارد عالقه اجتماعي با متغیرهاي مربوط به نیازهاي ( در مطالعات خود بیان مي2008براي مثال هوبر )

-بنیادین همچون عزت نفس، فرهنگ پذیري، خودکارآمدي، سالمت روان و رضایت زندگي، منابع مقابله

-هاي دیگري نشان دادههاي داوطلبانه رابطه مستقیمي دارد. پژوهشدکامي و شوخ طبعي و کمکاي، شا

، 2، درک و همکاري1هاي شخصیتي چون جامعه پذیرياند افراد با سطوح باالي عالقه اجتماعي، ویژگي

                                                           

1 Sociability 
2 Collaboration 
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ها به  گرانظر آدلر(. از نقطه2008و خودمختاري مفید را دارا هستند )آیاندس،  2گري، حمایت1شکیبایي
 (. 2006یابد )لیک،  کفایتي و انزواي فرد کاهش ميتناسب افزایش میزان عالقه اجتماعي احساسات بي

شناختي کودکان با اختالل نافرماني در مجموع با توجه به عدم ارضاي مناسب نیازهاي بنیادین روان 
زها در فضاي خانواده و تاکید اي و ضرورت ایجاد یک بافت اجتماعي مناسب براي ارضاي این نیامقابله

شناسي فردنگر بر عامل عالقه اجتماعي در سالمت بافت اجتماعي خانواده، هدف از پژوهش رویکرد روان
کودک(، ارضاي -حاضر بررسي این مسئله است که، آیا آموزش برنامه افزایش عالقه اجتماعي )مادر

اي افزایش داده است؟ ضمنا با توجه نافرماني مقابلهشناختي را در کودکان با اختالل نیازهاي بنیادین روان
به اینکه تا به حال آموزش مدوني جهت ارتقاء عالقه اجتماعي تهیه نگردیده است، در پژوهش حاضر ابتدا 
برنامه آموزش عالقه اجتماعي براي مادران و کودکان تدوین گردید، و سپس تاثیر این برنامه بر نیازهاي 

  ي مورد بررسي قرار گرفت.شناختبنیادین روان
 

 روش 
 گیريجامعه، نمونه و روش نمونه

پژوهش حاضر با توجه به هدف، پژوهشي کاربردي و از نظر روش تحقیق، آزمایشي است. از آنجا که 
-پس-آزمونهایي از این دست وجود ندارد، از طرح آزمایشي پیشامکان کنترل کلیه عوامل در پژوهش

 ستفاده شد.آزمون با گروه کنترل ا
اي و  ساله داراي اختالل نافرماني مقابله 12تا  9جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان 

شناختي سطح شهر تهران ارجاع جهت درمان به مراکز روان 93-94والدین آنها که در سال تحصیلي 
و سپس اي خوشه گیرينمونهگیري در این پژوهش از نوع دهند. روش نمونهاند، تشکیل ميشده

شناختي سطح شهر تهران که محل ارجاع دانش آموزان جایگزیني تصادفي است. ابتدا از میان مراکز روان
صورت تصادفي دو مرکز آتیه و تالش انتخاب شدند. سپس از میان دانش با اختالالت رفتاري هستند، به

داراي  CBCLه تشخیصي و نیز آزمون نفر از افرادي که در مصاحب 34سال ارجاع شده،  12تا  9آموزان 
صورت تصادفي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب این اختالل تشخیص داده شدند، به همراه والدین آنها به

نفري آزمایش و کنترل  17صورت تصادفي در دو گروه هاي پژوهش آنها بهگردیدند. پس از انتخاب نمونه
آزمودني از پژوهش  1اي پژوهش از هر گروه آزمایش و کنترل ها تا انتهجایگزین شدند. از میان آزمودني

 نفر رسید. 32انصراف دادند. در نهایت تعداد آزمودني در دو گروه آزمایش و کنترل به 

 

                                                           

1 Patience 
2 supportiveness 
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 ابزار

( جهـت  2001سیاهه رفتاري کودک توسط آخنباخ و رسـکورال ) (: CBCL) 1سیاهه رفتاری کودک

ست. پرسشنامه توسط والدین و یا فردي که سرپرستي کودک سال تهیه شده ا 18-6بررسي رفتاري افراد 
دهنده بـر اسـاس وضـعیت کـودک در     سوال است. پاسخ 113گردد و شامل دار است، تکمیل ميرا عهده

ها، کنش یا کارکرد انطباقي و مشکالت دهد. این سیاهه شایستگيشش ماه گذشته، به سواالت پاسخ مي
( در ایـران  1390دهد. این سیاهه توسط یزدخواستي و عریضي )قرار ميرفتاري را مورد ارزیابي  -عاطفي

-بـه  90/0هنجاریابي شده است. میزان آلفاي کرونباخ براي نسخه والدین این سیاهه در این مطالعه برابر 

اي از زیرمقیـاس  دست آمده است. در مطالعه حاضر جهت تشخیص کودکان با اخـتالل نافرمـاني مقابلـه   
دست به α=70/0اي این سیاهه استفاده شده است که روایي دروني این زیرمقیاس معادل لهنافرماني مقاب

 آمد.

 63مقیاس عالقـه اجتمـاعي داراي    : SISIC) 2 مقیاس عالقه اجتماعی برای کودکان ایرانی

-گویه است که توسط علیزاده و توراني، مورفي، سوئیلي و فرگوسن درایکورس )زیر چـا(( جهـت انـدازه   

ساله ایراني، و بر اساس مفهوم سبک زندگي آلفرد آدلر طراحـي   12-4عالقه اجتماعي در کودکان  گیري
 -شده است. آنها در مطالعه خود با استفاده از تحلیلي عاملي اکتشافي چهار زیرمقیـاس مسـئولیت پـذیري   

برتـري را   -تـري انجام تکلیف، ارتباط با مردم و همدلي، جرأت و اطمینان و برابري در مقابل احساس که
پسـر(، روایـي    120دختـر و   180نفـري )  300استخراج کردند. مطالعه علیزاده و همکاران بر روي نمونه 

دهد. در مطالعـه حاضـر روایـي درونـي ایـن مقیـاس معـادل        ( این مقیاس را نشان ميα=92/0مطلوب )
87/0=α دست آمد.به 

3مقیاس ارضای نیازهای بنیادین
 (BNS :)( ساخته 2000ط گاردیا، دسي و ریان )این مقیاس توس

-ها را مـي شده که میزان احساس حمایت از نیازهاي خودمختاري، شایستگي و ارتباط با دیگران آزمودني

بنـدي شـده   اي لیکرت درجهسوال است که بر اساس مقیاس هفت درجه 21سنجد. مقیاس مذکور شامل 
گزارش شده است  92/0ها مادر و دوستان آزمودنياست. ضرایب پایایي حاصل از اجراي آن بر روي پدر، 

(. همچنین این مقیاس در نمونه ایراني اجرا شده و از روایي و پایـایي مطلـوبي   2000)گاردیا و همکاران، 
؛ 2004در نوسان بوده است )قرباني و واتسون،  79/0تا  76/0برخوردار است، به طوري که آلفاي آن بین 

 دست آمد.به α=74/0العه همساني دروني این مقیاس برابر (. در این مط1383قرباني، 

                                                           

1 Child Behavior Checklist 
2 Social Interest Scale for Iranian Children 
3 Basic Needs Satisfication 
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برنامه آموزش عالقه اجتماعي  برگرفته برنامه آموزش عالقه اجتماعی برای مادران و کودکان: 

باشد. با توجه به مطالعات پژوهشـگر  ( مي1995/1391از نظریه آدلر و درایکورس )درایکورس و سولتس، 
مـوزش ایـن   ، منبع خاصي که حاوي یک برنامه آموزشي مـدون بـراي آ  در حوزه آموزش عالقه اجتماعي

درایکورس و ادبیات پژوهشي  –در نتیجه پژوهشگر در ابتدا با تکیه بر نظریه آدلر متغیر باشد، یافت نشد. 
این حوزه اقدام به تدوین چارچوب یک برنامه آموزشي نموده، سپس برنامه جهت تایید در اختیـار اسـاتید   

قرار گرفته و پس از تایید اساتید و افراد متخصص، برنامه به اجرا درآمده است. نتایج جستجو در این حوزه 
عامل فردي و اجتماعي موثر بر عالقه اجتماعي را مشخص نمود که  8هاي موجود در این زمینه، پژوهش

( و 1385 /1999کراس،پروچاسکا و نورعبارتند از: کیفیت تعامالت فرزندان با والدین درون بافت خانواده )
(، همدلي اجتماعي کودکـان )گوزیـک،   2012کیفیت تعامالت آنها با دیگران خارج از این بافت )جیوردانو، 

گیرانه و تاکید بر سـبک مقتدرانـه   (، پرهیز از سبک تربیتي سهل2004دورمان، گراف، آلترمت، فورسیس، 
-د توسط والدین و تاکید بر سپردن مسـئولیت (، پرهیز از دلسوزي بیش از ح2015، وچتل، 2008)هایلند، 

(، کیفیت روابط مـادر و پـدر در داخـل    1392/ 2004هاي فردي و اجتماعي به فرزند )دریکورس و کاسل 
،(، پرهیز از ایجاد فضاي رقابتي در بافـت تربیتـي خـانواده    1990، 1بافت خانوادگي )درایکورس و سولتس

عامل برشمرده شده نیـاز   8(. با توجه به اینکه 2005ایوانز، (، دلگرمي )1392/ 2004)دریکورس و کاسل 
به آموزش در سطح فردي و خانوادگي دارد، برنامه آموزشي افزایش عالقه اجتماعي در دو سطح آمـوزش  

 10جلسـه آمـوزش والـدین و     10جلسه آموزشـي )  20فردي و آموزش والدین طراحي گردید. در مجموع 
 1توانید در جدول شماره اي اجرا شد. خالصه جلسات در دو گروه را ميدقیقه 60جلسه آموزش کودکان( 

هاي سخنراني، بحث گروهي، ایفاي نقش و انجـام  مشاهده کنید. در جلسات آموزش والدین از روش 2و 
-هاي بحث گروهي، بحث در گروهتمرین در منزل استفاده شد. در جلسات مربوط به کودکان نیز از روش

 مشارکتي و تکلیف در خانه استفاده شد.هاي کوچک، روش 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                           

1 Dreikurs  & Soltz 
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 عالقه اجتماعی آموزش: محتوا و تکالیف جلسات آموزش والدین در برنامه 1جدول 
 تکالیف محتوا جلسات

آشنایي با اصول شناخت رفتار شامل هدف گرایي، اجتماعي بودن و ذهن گرایي، معرفي  اول
 مفهوم عالقه اجتماعي 

ندگي خانوادگي که نمودي از هایي از زارائه مثال
 .عالقه اجتماعي است

آشنایي با اهداف اشتباه کسب توجه، کسب قدرت فرزندان براي ایجاد تعلق، نقش  دوم
والدین در ایجاد و پایداري این اهداف و آموزش نحوه برخورد صحیح هنگام مواجهه با 

 این اهداف 

تهیه چک لیست براي رفتارهاي با اهداف کسب 
العمل والدین هنگام سب قدرت و عکستوجه، ک
 مواجهه

جویي و احساس عدم کفایت فرزندان براي ایجاد تعلق، آشنایي با اهداف اشتباه انتقام سوم
نقش والدین در ایجاد و پایداري این اهداف و آموزش نحوه برخورد صحیح هنگام 

 مواجهه با این اهداف 

ي جویک لیست رفتارهاي با اهداف انتقامتهیه چ
العمل والدین و احساس عدم کفایت و عکس

 هنگام مواجهه

فرزند شامل شنونده خوب بودن، پرهیز از سخنراني،  -آموزش اصول اساسي ارتباط والد چهارم
 عامل بودن، برگزاري جلسات خانوادگي و ...

ارائه گزارش از برگزاري یک جلسه خانوادگي و 
 نحوه تعامل

زش نحوه جلب مشارکت فرزندان و نیز مفهوم تعاون و درک مفهوم مشارکت و آمو پنجم
 همکاري

موقعیت مشارکت براي  10ارائه چک لیست 
 فرزند و گزارش اجرا

موقعیت دلگرمي براي خود و  5گزارش دادن  آشنایي با مفهوم دلگرمي و آموزش شیوه دلگرم سازي خود و فرزندان ششم
 فرزند

مثال از نحوه مواجهه صحیح با نزاع بین  2ارائه  فرزند-فرزند و فرزند -نزاع بین والد آشنایي با اصول مواجهه والدین با هفتم
 والد و فرزندان

زا به عالقه اجتماعي فرزندان مانند: پاداش وابستگي، مقایسه پرهیز از عوامل آسیب هشتم
 کردن، عدم واگذاري مسئولیت، لوس کردن و دلسوزي و ...

اري از رفتارهاي تهیه چک لیست از دفعات خودد
 زا به عالقه اجتماعيآسیب

زا به عالقه اجتماعي فرزندان مانند: انتظار کامل بودن از فرزند، پرهیز از عوامل آسیب نهم
توجهي به نقش کودک در هاي او و کمک به رشد آنها، بيعدم تاکید بر توانمندي

 خانواده و ...

تهیه چک لیست از دفعات خودداري از رفتارهاي 
 زا به عالقه اجتماعيآسیب

 - بندي جلسات و پاسخگویي به سواالت والدینجمع دهم
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 عالقه اجتماعی آموزش: محتوا و تکالیف جلسات آموزش کودکان در برنامه 2جدول 
 تکالیف محتوا جلسات

نین معرفي اعضا به یکدیگر، تعیین مشارکتي روند برگزاري جلسات و نیز تعیین قوا اول
 جلسات، بررسي ضرورت زندگي اجتماعي و همکاري سیستمي در خانواده

تهیه چک لیست وظایف فرزند در خانواده و 
 هاي او در طي هفتههمکاري

ارائه گزارش یک مواجهه صحیح با خشم در طي  هاي کنترل خشم و تاکید بر حس برابريآشنایي با مهارت دوم
 هفته

هاي فرد از دیدگاه تهیه چک لیست توانمندي هاي فردي خود کنندگان با توانمندي کتبازشناسي و روبرو شدن شر سوم
 اعضا خانواده

هاي تهیه اهداف طوالني مدت با توجه به توانایي هاي خود و جرات ناکامل بودن افزایش عزت نفس با تاکید بر توانمندي چهارم
 فرد

ز خطاهاي تفسیري و تاکید بر سوال جویي، پرهیز اپرهیز از مقایسه کردن و عیب پنجم
 پرسیدن 

تهیه چک لیست خطاهاي تفسیري در مواجهه با 
 دیگران 

 ارائه گزارشي از شروع یک ارتباط آشنایي با عوامل تسهیل کننده ارتباط و مشارکت ششم

موقعیت ارائه دلگرمي براي خود و  5گزارش  آموزش شیوه دلگرمي دادن به خود و دیگران هفتم
 اندیگر

گزارشي از یک رابطه همدالنه با یکي از اعضاي  آشنایي با فنون افزایش همدلي  هشتم
 خانواده

ارائه چک لیستي از موانع ایجاد همدلي با  آشنایي با موانع ایجاد همدلي در ارتباطات نهم
 اعضاي خانواده در طي هفته

 - بندي جلسات گذشته و پاسخگویي به سواالتجمع دهم

 

 اروش اجر
جلسه  10جلسه ) 20پس از تدوین برنامه و قبل از اجراي اصلي آن، برنامه آموزشي تدوین شده در 

اي و والدین آنها نفر از کودکان مبتال به اختالل نافرماني مقابله 13جلسه کودکان(، بر روي  10والدین، 
علت اجراي آزمایشي برنامه  ترینخوراند از آنها اجرا شد. اساسيبه صورت آزمایشي به منظور دریافت پس

هاي آموزشي و محتواي برنامه بود. ضمنا بر اساس پسخوراند آموزشي، کسب تسلط بیشتر بر روش
هاي موجود در شرکت کنندگان اصالحاتي نیز در برنامه صورت گرفت. در مرحله نهایي پژوهش آموزش

زمایش اجرا شد. گروه کنترل در این نفر از والدین و فرزندان آنها در گروه آ 16بر روي  2و  1جدول 
 مرحله آموزشي دریافت نکردند.
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 هایافته
ها ابتدا میانگین و نمرات انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش در دو گروه آزمایش و براي بررسي داده

 به نمایش گذاشته شده است. 3کنترل به تفکیک محاسبه شد که نتایج آن در جدول 
 

 ها در متغیرهای پژوهشآزمون گروهآزمون و پسو انحراف استاندارد پیش : میانگین3جدول

 M SD مراحل گروه عوامل
آزمونپیش آزمایش عالقه اجتماعي  63/199  77/27 

آزمونپس  19/228  68/26 

آزمونپیش کنترل  38/203  65/26 

آزمونپس  43/203  21/27 

 86/7 94/29 آزمونپیش آزمایش خودمختاري

 71/7 31/34 آزمونپس

 42/6 81/30 آزمونپیش کنترل

 50/8 62/31 آزمونپس

 51/4 25/40 آزمونپیش آزمایش ارتباط

 57/6 00/43 آزمونپس

 81/4 12/40 آزمونپیش کنترل

 18/5 19/40 آزمونپس

 83/7 62/27 آزمونپیش آزمایش شایستگي

 27/4 12/32 آزمونپس

 29/7 81/27 آزمونپیش کنترل

 61/6 68/28 آزمونپس

 
آزمون افزایش بیشتري هاي گروه آزمایش در پسدهد، نمرات آزمودنينشان مي 4گونه که جدول همان

 هاي گروه کنترل داشته است.نسبت به نمرات آزمودني
هر یک از  ها در متغیرهاي عالقه اجتماعي وآزمون گروهبه منظور مقایسه میانگین نمرات در پس

استفاده شده است. به  ANCOVA آزمون از آزمون نیازهاي بنیادین روانشناختي و کنترل اثر پیش
آزمون مورد آزمون به عنوان متغیر همپراش کنترل شد و سپس نمرات پساین صورت که نمرات پیش

رمال بودن توزیع، ها، نهاي این آزمون شامل همگني واریانسفرضمقایسه قرار گرفت. ضمنا تحلیل پیش
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آزمون و همگني شیب ضرایب رگرسیون نیز قبل از انجام تحلیل آزمون و پسخطي بودن رابطه پیش
 ها در جدول نشان داده شده است.کوواریانس تایید شد. نتایج این تحلیل

 

 تیشناخ: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای متغیر عالقه اجتماعی و نیازهای بنیادین روان4جدول

مجموع  منابع واریانس عامل
 مجذورات

df  میانگین
 مجذورات

F P  مجذور
 اتا

توان 
 آزمون

 عالقه اجتماعي

 

 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

ختاريخودم  

 

 1 68/0 0001/0 12/63 37/1353 1 37/1353 آزمونپیش

 54/0 14/0 04/0 57/4 97/97 1 97/97 گروه

     44/21 29 82/621 خطا

      32 00/36815 مجموع

 ارتباط
 

 1 66/0 0001/0 25/56 11/693 1 11/693 آزمونپیش

 55/0 14/0 039/0 67/4 61/57 1 61/57 گروه

     32/12 29 33/357 خطا

      32 00/56475 مجموع

 شایستگي

 

 1 57/0 0001/0 33/38 99/528 1 99/528 آزمونپیش

 74/0 20/0 012/0 27/7 33/100 1 33/100 گروه

     80/13 29 19/400 خطا

      32 00/30609 مجموع

 
آزمون در متغیر عالقه اجتماعي تاثیر آزمون بر نمرات پسدهد نمرات پیشنشان ميگونه که جدول همان

آزمون معنادار است [. همچنین اثر گروه بر نمرات پسp ،27/22(=1،29)F<0001/0معنادار داشته است ]
[001/0>p ،89/15(=1،29)Fبه این صورت که بین میانگین نمرات پس .]ها تفاوت آزمون گروه

آزمون )افزایش میزان عالقه اجتماعي( مربوط به برنامه آموزش واریانس پس 35/0وجود دارد و  معناداري
-باشد که حاکي از کفایت حجم نمونه است. بنابراین، بهمي 97/0عالقه اجتماعي بوده است. توان آزمون 

معنادار نمرات توان نتیجه گرفت برنامه آموزشي افزایش عالقه اجتماعي منجر به افزایش طور کلي مي
ها در مقیاس عالقه اجتماعي شده است. همچنین بر اساس جدول نتایج بررسي تاثیر آموزش آزمودني

شناختي )خودمختاري، ارتباط و شایستگي( برنامه افزایش عالقه اجتماعي بر ارضاي نیازهاي بنیادین روان
رغم تاثیر علي ،دهدآزمون نشان ميشاي با تعدیل اثر پیدر کودکان مبتال به اختالل نافرماني مقابله

، p<0001/0آزمون در هر سه زیرمقیاس )خودمختاري: ]آزمون بر نمرات پسمعنادار نمرات پیش
12/63(=1،29)F[ :؛ ارتباط]0001/0>p ،25/56(=1،29)F[ :؛ شایستگي]0001/0>p ،
33/38(=1،29)Fار بوده است )خودمختاري: آزمون در هر سه زیر مقیاس معناد[( اثر گروه بر نمرات پس
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[05/0>p ،57/4(=1،29)F[ :؛ ارتباط]05/0>p ،67/4(=1،29)F[ :؛ شایستگي]05/0>p ،
27/7(=1،29)Fواریانس  14/0ها معنادار است و آزمون گروه[(. بنابراین، تفاوت بین میانگین نمرات پس

واریانس پس آزمون نیاز  20/0واریانس پس آزمون نیاز ارتباط و 14/0آزمون نیاز خودمختاري، پس
هاي شایستگي مربوط به برنامه آموزش عالقه اجتماعي بوده است. در مجموع نتایج حاصل از تحلیل داده

برنامه آموزش عالقه اجتماعي باعث ارتقاي سطح عالقه اجتماعي کودکان و نیز  ،دهدپژوهش نشان مي
 ده است.شناختي گردیارضاي هرچه بیشتر هر سه نیاز بنیادین روان

 

 گیریبحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثیر برنامه آموزش عالقه اجتماعي بر ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختي 

دهد آموزش عالقه اجتماعي اي بود. نتایج پژوهش نشان ميکودکان داراي اختالل نافرماني مقابله
 د.دهشناختي را افزایش ميارضاي هر سه نیاز بنیادین روان

هاي آموزشي برآمده از نظریه آدلر، همچون روش هاي این حوزه به طور عمده به سایر روشپژوهش
هاي دلگرم سازي بر متغیرهاي مرتبط با نیازهاي بنیادین همچون اعتماد آموزش والدین )استپ( یا شیوه

دکنترلي )برجعلي (، خو1389نصیري فرد،  ؛1389همکاران،  علیزاده وبه نفس، عزت نفس، خودکارآمدي )
راستا است. در تبیین نتایج ها با نتایج پژوهش حاضر هماند. نتایج این پژوهش( پرداخته1390و همکاران، 

 توان نگریست.دست آمده از پژوهش حاضر با تکیه بر پیشینه پژوهش از چندین دریچه ميبه
ه نوعي سبب افزایش میزان هایي است که در برنامه عالقه اجتماعي بدریچه اول توجه به مؤلفه

(، ولکر، 2011اند. نتایج پژوهش ریچارد )اي شدهحمایت اجتماعي از کودکان با اختالل نافرماني مقابله
دهد، (  نشان مي1393( و مرادي، شیخ االسالمي، احمدزاده و چراغي )2013) اوبرلئیتر، کین و کیر

 دهد. حمایت اجتماعي ارضاي این نیازها را ارتقا مي
در همین راستا، اساس رویکرد آدلري فرض این موضوع است که از کودکي تعلق داشتن به کل 

(. عالقه اجتماعي به وسیله 1388جامعه )عالقه اجتماعي(، هدف اساسي فردي است )علیزاده و سجادي، 
في بعضي از رفتارها مثل کمک کردن، سهیم بودن در کارها، با ادب بودن، سازگاري، همکاري و عواط

شود )چپل مثل تعلق داشتن، حس کمک به دیگران، اعتماد به دیگران و خوش بین بودن نشان داده مي
(. با مرور رفتارهاي مورد اشاره واضح است که ارتقا میزان عالقه اجتماعي میزان حمایت 2002، 3

نجر به افزایش دهد. در نهایت حمایت اجتماعي نیز ماجتماعي از فرد را در بافت اجتماعي افزایش مي
 شناختي خواهد شد.ارضاي نیازهاي بنیادین روان

ضمنا در برنامه آموزشي عالقه اجتماعي نیز، هم در سطح والدین و هم کودکان نافرمان، تاکید بر 
شدت مد نظر بوده است. در برنامه آموزش هافزایش میزان حمایت در بافت اجتماعي از این کودکان ب
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هاي مختلف، استفاده از مشارکت کودکان در امور خانواده، کت کودکان در گروهوالدین با تاکید بر شر
هاي دلگرمي توسط والدین هنگام مشارکت فرزندان، شرکت در فضاهاي خیریه، استفاده از تکنیک

آموزش همدلي به والدین به خصوص تاکید بر شنونده خوب بودن؛ تاکید بر عدم مقایسه دائمي فرزند، 
صحیح، عدم تاکید بر کامل بودن کودک میزان حمایت اجتماعي توسط خانواده افزایش  ابراز صمیمیت

هایي همچون روش ورود به اي، با یادگیري مهارتیافته است. در سطح فردي نیز کودکان نافرمان مقابله
گروه، همدلي با اعضا گروه و درک دیگران و مهارت کنترل خشم زمینه افزایش میزان جذب حمایت 

توان گفت برنامه آموزشي عالقه اجتماعي با ارتقا سطح حمایت ماعي را فراهم کردند. در مجموع  مياجت
شان باعث افزایش سطح ارضاي اي در بافت اجتماعياجتماعي از کودکان با اختالل نافرماني مقابله

 نیازهاي بنیادین آنها شده است.
وانشناختي، اشاره به محیط اجتماعي تأمین دریچه دیگر بحث در زمینه ارضاي نیازهاي بنیادین ر

تر گري الزم است هر شخص براي ارضاي بهتر و سهلکننده این نیازهاست. مطابق با نظریه خودتعیین
؛ 2004هر نیاز، به محیط اجتماعي تامین کننده همان نیاز دسترسي داشته باشد )دسي و وستینکیسته، 

حاضر نیز در بخش آموزش به والدین این مهم مورد تاکید (. در پژوهش 2014لیلي، منجمنج و اسکوت، 
قرار گرفته است. اولین محوري که در بخش آموزش والدین در برنامه ارتقاي عالقه اجتماعي فرزندان به 

پردازد، تاکید بر استفاده از مشارکت شناختي ميایجاد محیط اجتماعي مناسب جهت ارضاي نیازهاي روان
واده به انتخاب خودشان و دلگرم کردن آنها و نیز پرهیز از لوس کردن و دلسوزي فرزندان در امور خان

هاي او و دلگرم کردن او منجر بیجا در قبال فرزند است. مشارکت فرزند در امور خانواده، توجه به انتخاب
به افزایش ارضاي نیازهاي خودمختاري، شایستگي و ارتباط به صورت توامان خواهد شد. محور دوم 

بینانه و پرهیز از کند، تاکید بر انتظارات واقعتر ميآموزش والدین که محیط اجتماعي خانواده را ارضاکننده
فرزندي است. این محور به خصوص  -گرایانه و نیز مقایسه فرزند با دیگران در تعامل والدانتظارات کمال

محور سوم در برنامه افزایش عالقه دهنده است. در رشد احساس شایستگي در بستر خانواده بسیار یاري
هاي کودکان نافرمان توسط فرزند، بازشناسي توانمندي-اجتماعي،  جهت کیفیت بخشي به روابط والد

ها نیز کیفیت تعامالت هاي مثبت کودکان توسط والدین و اشاره به این ویژگيوالدین بود. توجه به ویژگي
 کند.نیازهاي بنیادین عمل مي فرزند را ارتقا داده و به نفع ارضاي -والد

توان از طریق آن به تبیین اثرگذاري برنامه آموزش عالقه اجتماعي بر ارضاي دریچه سوم که مي
شناختي به صورت مجزا و هاي هر یک از نیازهاي بنیادین رواننیازهاي بنیادین نگریست، بررسي ویژگي

 باشد.اند، ميارضاي این نیازها مؤثر بودههاي برنامه آموزش عالقه اجتماعي که در بررسي مؤلفه
-هایي خودمختاري را تقویت ميکند، محیط(  اظهار مي1995در مورد نیاز به خود مختاري بومیستر )

کنند که فعال بوده و همراه با مشارکت فراوان هستند. مشارکت یکي از اجزاء مهم برنامه آموزش عالقه 
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توان تعیین کرد ست. با مرور برنامه آموزش عالقه اجتماعي مياجتماعي تدوین شده در پژوهش حاضر ا
که بجز مشارکت، پذیرش فردیت و قدرت اراده کودکان و هدف مداري رفتار آنها جزء اصول اولیه نظریه 
آدلر و برنامه آموزش عالقه اجتماعي در سطح آموزش والدین است. در سطح آموزش به کودکان نیز با 

هاي فردي و مثبت کودکان و نیز دلگرمي به در طي جلسات و بازنمایي ویژگي قانون گذاري مشارکتي
 هاي خود و احساس خودمختاري ارتقا یافت.آنها اعتماد به توانمندي

تواند احساس شایستگي را کاهش در مورد نیاز به احساس شایستگي،  بازخوردهاي منفي دیگران مي
ها منجر شود انجامد و به عدم درگیري فرد در فعالیتانگیزه شدن فرد بیداده و ممکن است به بي

(. در برنامه آموزش عالقه اجتماعي پژوهش حاضر، با فراهم کردن فضاي ارائه بازخورد 2014)اوزمان، 
هاي مثبت یکدیگر امکان ارتقاي احساس شایستگي در سطح جلسات آموزش مثبت کودکان براي ویژگي

والدین نیز بر استفاده از توانمندي کودکان در یک فضاي مشارکتي، فردي فراهم شد. در برنامه آموزش 
هاي الزم آموزش داده شد. تمام نکات انتظارات واقع بینانه و دلگرم سازي والدین تاکید و مهارت

توانند میزان احساس شایستگي فرد را ارتقا دهند، اما از میان موارد برشمرده شده برشمرده شده مي
 (. 1389تواند نقش بسزایي در این زمینه ایفا کند )علیزاده و همکاران، مهارت دلگرمي مي

کند تا آنها بتوانند براي بخشد و کمک ميدلگرمي به افراد براي داشتن یک اعتقاد راسخ الهام مي
به اي فائق آیند و در واقع به نوعي، دلگرمي دستیابي ها کار کنند و نیز بتوانند بر هر مخمصهحلیافتن راه

(. در برنامه آموزش عالقه اجتماعي پژوهش حاضر هم در 2006شجاعت است )لمبرجر و دوالرهاید، 
حوزه آموزش والدین و هم در حوزه آموزش کودکان به آموزش دلگرم سازي و خود دلگرم سازي پرداخته 

نه افزایش تواند در زمیها ميهاي برشمرده شده، این آموزششد، بدیهي است که با توجه به پژوهش
 ارضاي نیاز به شایستگي نقش مؤثري ایفا کند.

در زمینه نیاز ارتباط نیز برنامه آموزش عالقه اجتماعي با چندین مؤلفه منجر به افزایش میزان ارضاي 
هاي بزرگ و کوچک(، هاي گروهي )گروهاین نیاز شد. ماهیت گروهي جلسات کودکان، استفاده از بحث

هاي عمده جلسات آموزشي کودکان بود ویژه مهارت همدلي از خصیصهي بههاي ارتباطآموزش مهارت
 توانند در افزایش میزان ارضاي نیاز به ارتباط نقش ایفا کنند. که همگي مي
هاي برقراري ارتباط با کودک )گوش دادن به کودکان، هاي مربوط به والدین نیز در زمینهدر آموزش

ودکان، قانون گذاري مشارکتي، به مشارکت گرفتن کودکان( و فراهم کردن فرصت براي گفتگو با ک
شود )رقابت، تمسخر، مقایسه و ...( فرزندي مي -پرهیز از رفتارهایي که منجر به آسیب به ارتباط والد

خصوص در ها نیز در ارضاي نیاز به ارتباط کودکان بههاي الزم آموزش داده شد. این آموزشمهارت
توان نتیجه گرفت برنامه آموزش عالقه اجتماعي با ایجاد یک اند. در کل ميار بودهسطح خانواده تأثیرگذ

شناختي و افزایش میزان حمایت اجتماعي از فرد، سبب محیط مناسب براي ارضاي نیازهاي بنیادین روان
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موزشي شود از این شیوه آافزایش میزان ارضاي هر سه نیاز شده است. با توجه به این نتیجه پیشنهاد مي
هاي علت عدم ارضاي این نیازها دچار اختاللدر جهت افزایش ارضاي نیازهاي بنیادین کودکاني که به

هاي مثبت اند و نیز کیفیت بخشي به محیط فرزندپروري در فضاي خانواده و ویژگيگوناگون شده
 اجتماعي کودک استفاده شود. 
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