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Predictive Model of Child's Social Emotional Competency based 

on Mothers' Meta -Emotional Factors with Mediating Role of 

Child's Attachment Security

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Original 

 Purpose: The present study predicts the child's emotional 

social competence based on mothers' negative meta-emotional 

factors with the mediating role of child's attachment security. 

Methods and Materials: The type of research is correlation-

theoretical with predictive method and in terms of method, it 

is descriptive-survey. The statistical population of the present 

study included female students (elementary school) in addition 

to their parents in primary schools in Tehran. Using Formula 

1 to 20 Klein (2016) have been selected. The research 

instruments included Zhou & Ee (2012) questionnaires for 

emotional social competence, Mitmansgruber et al. (2009) for 

meta-emotional factors and finally Kerns et al. (1996) 

questionnaire for attachment security. Data analysis was 

performed using SPSS and Amos software. 

Findings: The results showed that anger affects attachment 

security. Anger affects emotional social competence and 

attachment security. Shame affects emotional social 

competence and attachment security. Violence control does 

not affect attachment security. Controlling violence affects 

emotional social competence. Suppression does not affect 

social emotional social competence Attachment security 

affects emotional social competence. The components of 

anger, shame, and depression indirectly affect the variable of 

emotional social competence. Violence control does not 

indirectly have a significant effect on the emotional social 

competence variable. 

Conclusion:  The mothers' negative meta-emotional factors 

have been effective on the child's emotional social competence 

through the attachment security of the child and the strongest 

effect has been related to the relationship between attachment 

security and child's emotional social competence. 
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کودک  یاجتماع یجانیه یتوانمند ینیبشیمدل پ

مادران با نقش  یمنف جانیفراه یبراساس فاکتورها

 کودک یدلبستگ تیامن یانجیم
 

 ،1یگل یدگریمعصومه سف
واحد ساوه، دانشگاه آزاد  ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه روانشناس

 .رانیساوه، ا ،یاسالم
 ،2*هومن نامور

واحد ساوه، دانشگاه آزاد  ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه روانشناس
 .مسئول( سندهی)نو رانیساوه، ا ،یاسالم

 3یفرهاد جمهر
اه عالمه دانشگ ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یگروه روانشناس

 .رانیتهران، ا ،ییطباطبا
 

 چکیده
 یاجتماع یجانیه یتوانمند ینیبشی: پژوهش حاضر به پهدف

 یانجیمادران با نقش م یمنف جانیفراه یکودک براساس فاکتورها
  .کودک پرداخته است یدلبستگ تیامن

 ینیبشیبا روش پ ینظر-  ی: نوع تحقیق همبستگها روشمواد و 
ه مطالع یاست. جامعه آمار یشیمایپ - یفیبوده و از بعد روش، توص

آنها  نیحاضر شامل دانش آموزان دختر )دوره دبستان( به عالوه والد
نفر به طور  250اند که تعداد شهر تهران بوده ییدر مدارس ابتدا

مشارکت به صورت داوطلبانه که از  وهیهدفمند و ش یریگنمونه
است گروه نمونه مورد مطالعه انتخاب  یرتصادفیغ هایانواع روش

اند. ( انتخاب شده2016) نیکال 20به  1و با استفاده از فرمول  دیگرد
 یبرا( 2012) یزو و ج یهاابزار پژوهش شامل پرسشنامه

و همکاران  تمنسگروبریپرسشنامه م ،یاجتماع یجانیه یهایتوانمند
پرسشنامه کرنز و  تیو در نها جانیفراه ریمتغ ی( برا2009)

 لیو تحل هیبوده است. تجز یدلبستگ تیامن ی( برا1996همکاران )
 .و اموس انجام شده است SPSS یافزارهاها با استفاده از نرمداده

 یدلبستگ تینشان داد که خشم بر امن جینتا ی: بررسهاافتهی
 تیو امن یاجتماع یجانیه یاست. خشم بر توانمند رگذاریتاث

و  یاجتماع یجانیه ی. شرم بر توانمندباشدیم رگذاریتاث یدلبستگ
 یدلبستگ تیاست. کنترل خشونت بر امن رگذاریتاث یدلبستگ تیامن
 یاجتماع یجانیه یبر توانمند نت. کنترل خشوباشدینم رگذاریتاث
است.  رگذاریتاث یدلبستگ تیبر امن یاست. فرونشان رگذاریتاث

 تی. امنباشدینم رگذاریتاث یاجتماع یجانیه یبر توانمند یفرونشان
 یهاهاست. مولف رگذاریتاث یاجتماع یجانیه یبر توانمند یدلبستگ

بر  یرگذاریتاث یدارا میرمستقیبه صورت غ یخشم، شرم و فرونشان
. کنترل خشونت به صورت باشدیم یاجتماع یجانیه یتوانمند ریمتغ

 یجانیه یتوانمند ریبر متغ یمعنادار یرگذاریتاث یدارا میرمستقیغ
 .باشدینم یاجتماع

 تیمادرانه از طریق امن جانیفراه یمنف ی: فاکتورهایریگجهینت
اند دهکودک موثر بو یاجتماع یجانیه یکودک بر توانمند یدلبستگ

بر  یدلبستگ تیمربوط به رابطه امن یرگذاریتاث نیدتریو شد
 .بوده است یاجتماع یجانیه یتوانمند

 جانیساختار فراهکودک،  یاجتماع یجانیه ی: توانمنددواژهیکل
 .کودک یدلبستگ تیمادرانه، امن

 
 05/10/1399تاریخ دریافت: 
 07/12/1399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولsaveh.ac.ir-hnamvar@iau 

 مقدمه
 رایب فرد مفیدی زمانی هستند خویش اجتماع سازآینده که کودکانی

 شده تربیت امنی و خانوادگی سالم محیط در که بود خواهند جامعه
توانمندی هیجانی نقش مهمی در تعامالت اجتماعی و  باشند.

و نقص در داشتن  های مختل کودکان داردکارکردهایی در حوزه
های روانی، تواند موجب بروز آسیبمهارت توانمندی هیجانی می

ی های تحصیلضعف در چگونگی تعامل با دیگران و آسیب به حوزه
های اجتماعی کودکانی که مهارت. (1و شغلی کودکان در آینده شود)

ضعیفی دارند، مخصوصا آنهایی که عصبانی و پرخاشگر هستند، در 
افکار و احساسات دیگران مشکل زیادی دارند. آنها تجسم کردن 

اغلب بدون احساس گناه و ندامت که توسط آگاهی از دیدگاه 
نند. کشوند، با بزرگساالن و همساالن بدرفتاری میدیگران ایجاد می

اگر به این کودکان آموخته شود که به نظر دیگران احترام بگذارند 
عی کاهش یافته و پاسخدهی و آنها را درک کنند، رفتار ضداجتما

 (.  2یابد)همدل و نوعدوستانه افزایش می
در مدل توانمندی اجتماعی مؤثر، ارسال مؤثر پیام، دریافت مؤثر پیام 
و تجربه کردن را سه عنصر مهم توانمندی اجتماعی مؤثر معرفی 

در مطالعه خود به بررسی  (3استراتون و رید) -اند. وبسترکرده
هیجانی اجتماعی کودکان و آمادگی و موفقیت تقویت توانمندی 

های آنها نشان داد تقویت توانمندی تحصیلی آنها پرداختند، یافته
اجتماعی از طریق مهارتهای حل مسئله اجتماعی که شامل  -هیجانی
های مانند ادبیات هیجانی، همدلی و پذیرش دیدگاه دیگری، مهارت
فردی های ارتباطی و دوستی، مدیریت خشم، حل مسئله بینمهارت

 سیبود موجب بهبود مشکالت رفتاری کودکان و عملکرد کال
 (. 1آموزان شده است)دانش

همچنین متغیر امنیت دلبستگی که در نقش متغیر میانجی در این 
پژوهش حضور دارد، براساس نظریه دلبستگی است. نظریه دلبستگی 

گیری دلبستگی ریشه مطرح ساخت. شکل (4را برای اولین بار بالبی)
تگی، لبسبررسی تاثیر ددر پیوند هیجانی اولیه کودک به مادر دارد. 

هایی دارای فراهیجانی والدین و کنترل هیجانات در خانواده
( انجام شد، نشان داد 5فرزندخوانده که توسط کاتز و همکاران)

ها، به دلیل وجود تعدادی از عوامل محیطی نامطلوب فرزندخوانده
احتمال بیشتری برای مواجهه با مشکالت اجتماعی، احساسی، آگاهی 

مللی در الشده، چه بومی و چه بینرزندان پذیرفتهو دلبستگی دارند. ف
معرض خطر مواجهه با مشکالت اجتماعی هیجانی هستند که 

تواند توانایی کودک را در کنترل موثر هیجانات و ارتباط با می
الشعاع قرار دهد. والدینی که توانایی مدیریت هیجانات دیگران تحت
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شان را پذیرفته و فرزندانخود را دارند، قادر خواهند بود هیجانات 
تایید کنند و ابراز احساسات هیجانی آنها را به عنوان فرصتی برای 
ارتباط بهتر با آنها و آموزش مدیریت احساسات دشوار و 

ی اند که کودکاندانند. محققان ثابت کردهبرانگیز به آنها میچالش
 تشان دارای توانایی مدیریت هیجانات باشند به نسبکه والدین

شان که والدینی با ضعف مدیریت هیجانی هستند، دارای همنوعان
درجات بیشتری از کنترل هیجانات هستند. تئوری دلبستگی بر 
اهمیت تطابق و توافق هیجانی میان مادر و کودک هنگام ایجاد 

کند: توانایی ایجاد ارتباط اولیه به دیگران دلبستگی امن تاکید می
ی صی بدون وجود دلبستگی ایمن، توانایطبق نظریه دلبستگی هیچ شخ

همدردی با دیگران را نخواهد داشت. مهمترین تاثیر مدیریت 
هیجانات نیازمند ایجاد سطوح باالیی از توافق هیجانی میان مادر و 

 . (5کودک است)
 یر ارتقابرا  PATHSبرنامه  ریتأث( 6بهراد)مختلف  مطالعات

اند و از آن جمله کودکان نشان داده یجانیو ه یتوانمندی اجتماع
با  سهیآنها اجرا شده بود در مقا یکه برنامه بر رو یکودکان نکهیا

و  ،یرفتار اجتماع ،یحل مسئله اجتماع ،یجانیگروه کنترل درک ه
 ،یپورترکپژوهش احمد جینتا. اندداشته یبهتر یریادگیمشارکت در 

نشان دادند که آموزش توانمندی  (7)شالیو سلطان یجوادمیحک
موزش آ. استمؤثر  یدر کاهش پرخاشگر یاجتماع یجانیه

 نیمؤثر است. همچن ینیبخوش شیبر افزا یاجتماع یجانیتوانمندی ه
 شیباعث افزا یاجتماع یجانینشان داد که آموزش توانمندی ه جینتا

 لو،محمد طالعه قربانیان،. مشودیدر نوجوانان م یحل مسئله اجتماع
با  یدلبستگ کنشان داد سب( 8)آبادیحسنو  حبیبی عسگرآباد

 جهینتآنها است.  یهمبستگ یکودکان دارا یاجتماع یهامهارت
-یم میاثر مستق یاجتماع یهابر مهارت یدلبستگ کسب ندگرفت

باشند،  منیا یدلبستگ ککه کودکان در سب یزمان نی. بنابراگذارد
وطن و محمودی دبیریان،. هستند یقو یمهارت اجتماع یاحتماال دارا

 یدارند در زندگ یمعنو دگاهیکه د یکه مادراننشان دادند ( 9)خواه
 یهستند و از نگرش مثبت و ذهن یفراماد یهاخود به دنبال ارزش

باالتر از  یهوش معنو یبرخوردارند. مادران دارا ریپذباز و انعطاف
و  یتحمل سخت ،یریپذبهتر برخوردار بوده و انعطاف یسازگار

وان، کوان، ک .استدر آنها باالتر  یزندگ زهینگو ا یدواریشکست، ام
پدران و نمرات  یدلبستگ تیامن( نشان دادند 10پروئت و پروئت)

سازی و ی ارزیابی مادران از درونیمشکالت رفتاروالدگری  یمنف
 کند.را به شکل معناداری تبیین میکودکان سازی مشکالت در برون

 تعارضات بهبود در امنیت دلبستگی در کاهش مادران، فقط یبرا
ها از افتهی نی. انقش داشت / خشن مضطرب خانوادگی و والدگری

د در رش نیدر نظر گرفتن سهم والد یبرا یمحققان دلبستگ ازین
 ندنشان داد( 11باللوک، لیندو و رای) کند.یم یبانیشان پشتفرزندان

درمانی کننده در برنامه بازیشرکت فرزندان نیکه والد
ییدر توانا یشتریتوجه بقابل شرفتیپمحور فردی و گروهی کودک

 فرزندان نیهیجانی فرزندان خود نسبت به والد -یاجتماع یکل یها
هوبر، پالتنر، این البون، استادلمن و . دادند گزارشگروه کنترل 

عالئم  نیالدگزارش معلمان و و طبقکه  ( نشان دادند12اشمیتز)
 یاجتماع ی مثبترفتارها سازی مشکالت به طور منفی بارونیب

 ابتکار عمله شکل مثبت با گزارش معلمان ب طبقو  رابطه دارد
اسال، دانسمور، زمان، سندرز و  -پژوهش میلررابطه دارد.  یاجتماع

بودند که از  یفرزندان یدارا بانیپشت یهاخانواده ،نشان داد( 13پون)
 سازییدرون هاینشانهبرخوردار بوده و  یباالتر یاجتماع توانمندی

 یفرزندان دارا پدرساالر یهاکه خانواده یدارند، درحال یشتریب
. ندداشت یکمتر سازییدرون هاینشانهتر و نییپا یاجتماع توانمندی
 توانمندی یبودند که دارا یفرزندان یدارا بانیپشت یهاخانواده
موری، . بودند یکمتر سازییمتوسط و عالئم درون یاجتماع
 را نسبت نی، پاسخ والدجانیفلسفه فراه( نشان دادند که 14گنتزلر)

صورت که  نیا بهکند، یم ینیبشیفرزندان پ یبه احساسات منف
را در برچسب زدن  یشتری، دقت بشتریاحساسات ب یگریمرب

با  شتریمل بکند، احتمال تعایم ینیبشیپسران پ دراحساسات 
از هردو جهت در  زیمادران نبرای و  دهدرا افزایش می فرزندان
اسخ پ نیهمچن دلبستگی شتر است.بیاحساسات از حد متوسط بازتاب 

 نیکند: والد یم ینیبشیفرزندان پ یرا نسبت به احساسات منف نیوالد
دهند، و افراد یاحساسات نشان م بیشتر بازتاباضطراب باالتر دارای 

 ودهند یاحساسات نشان م کمتری بازتاب باالتر به میزان اجتناب با
ا ر یدیشواهد جد جیگزارش کردند. نتا تعامل یبرا یکمتر لیتما

ی جانیو فلسفه فراه یدر دلبستگ یفرد یهادهد که تفاوتیارائه م
 یهاپاسخ نیو همچن جانیه ادراک تکالیفدر  آنهارتبه  والدین،

 ینیبشیپ راکودکان  تظاهر هیجاناتشده آنها نسبت به ینیبشیپ
  .کندمی

( نشان داد که پرخطر بودن 15نتایج پژوهش الیس و همکاران)
خانواده هم تنظیم هیجانی کودکان و هم عقاید فراهیجانی مادران را 

دهد. همچنین فراهیجان مادران قادر است تحت تأثیر منفی قرار می
میانجی، بر رابطه پرخطر بودن خانواده و تنظیم تا به صورت متغیر 
ثباتی هیجانی اثر بگذارد. چن، لین و ویژه بیهیجانی کودکان به

( در پژوهشی نشان دادند ابعاد فراهیجان مادرانه )هدایتگری 16لی)
هیجانی و پذیرش هیجانی( با ایمنی دلبستگی در کودکان ارتباط 

دایتگری هیجانی داشتند، به داری دارد، مادرانی که عقاید همعنی
ن آوردند و ایدست میکودک ایمن را به -احتمال بیشتری رابطه والد

ن پذیری کودکاهای کودکان نیز مشاهده شد. اما هیجانیافته در پاسخ
 داری بر روی ایمنی دلبستگی نداشتهاثر مستقیم و غیرمستقیم معنی

  است.

باتوجه به مفاهیم در تبیین ضرورت و اهمیت پژوهش مدل حاضر 
توان چنین بیان کرد که؛ متغیر توانمندی و پیشینه نظری موجود، می

اجتماعی به دلیل گستردگی و وسعت در قالب متغیر مالک  -هیجانی
ویژه به -پژوهش قرار گرفت و باتوجه به نقش کلیدی والدین 

ای از دهنده مجموعهو نقش فراهیجان به عنوان سازمان -مادران
های خود و فرزندانشان این و احساسات والدین درباره هیجانافکار 

بین مدل قرار گرفتند. درباره متغیر میانجی دو متغیر، متغیرهای پیش
یت امنکه به طور معمول تاثیر غیرمستقیمی بر متغیر مالک دارد 

تگی گیری امنیت دلبسدلبستگی موردنظر قرار گرفت. چرا که شکل
ن بنابرای انی اولیه کودک به مادر دارد.کودک ریشه در پیوند هیج

توجه ویژه به توانمندی هیجانی اجتماعی کودکان و ساختار 
فراهیجان مادران از این روست که رویکرد به نقش کلیدی آنان 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

های روانشناختی و تواند در سطح اول پیشگیری از آسیبمی
ها های موجود در سنین کودکی مفید واقع شود. این آسیبکژرفتاری

ها که حاصل های بیمارگون فرزندان به خانوادهاز جمله؛ وابستگی
رسیدگی غیرضروری است و رفتارهای متوقعانه کودکان که باعث 
احساس ناکامی در شرایط عادی جامعه است و عدم توانایی کودکان 

های الزم اجتماعی از جمله، حل مسئله و همدلی و در مهارت
اپخته در کودکان است که باعث گیری هیجانات نهمچنین شکل

شکست در روابط آنان در بزرگسالی خواهد شد و اینکه؛ این همه 
ویژه مادران ها بهواسطه دستاوردهای ناکارآمد حاصل از خانوادهبه

است؛ از این رو، این پژوهش برای تدوین مدلی نظری برای 
 ختوانمندسازی اجتماعی هیجانی کودکان و کاهش آسیب، در پی پاس

طریق  از مادران منفی فراهیجان فاکتورهایتاثیر به این سوال برآید؛ 
امنیت دلبستگی کودک بر توانمندی هیجانی اجتماعی کودک چه 

 میزان است.
 

 مواد و روش ها
بندی بر مبنای هدف در زمره تحقیقات این پژوهش بر اساس طبقه

است و از حیث روش جزء  بینیبا روش پیش نظری -همبستگی
جامعه آماری مطالعه آید. پیمایشی به شمار می -تحقیقات توصیفی

حاضر شامل دانش آموزان دختر )دوره دبستان( به عالوه والدین آنها 
اند که به صورت آنالین اقدام به در مدارس ابتدایی شهر تهران بوده

 20به  1فرمول  . نمونه پژوهش بر اساستکمیل پرسشنامه شده است
نفر است. از این جامعه، برپایه طرح پژوهش و  250( 17کالین)

گیری هدفمند و شیوه مشارکت به صورت براساس روش نمونه
های غیرتصادفی است گروه نمونه مورد داوطلبانه که از انواع روش

گیری هدفمند بوده است، . روش نمونهمطالعه انتخاب گردید
آموزان بین جامعه هدف، دانش گونه که محقق با حضور دربدین

دختر و مادران آنها که دارای شرایط پنجگانه ذیل در بخش مالک 
. اند، به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتندهای ورودی بوده

سالمت جسمانی و روانی خود کودک و والدین او )عدم بستری شدن 
نند هایی مادر بیمارستان و مصرف مداوم دارو به جهت بیماری

. 3. جنسیت مونث برای کودک، 2بیماری قلبی و افسردگی(، 
سال و محدوده سنی والدین بین  12تا  7محدوده سنی کودکان بین 

شناسی محاسبه شده )براساس پرسشنامه جمعیتسال  50تا  35
)براساس پرسشنامه . زندگی کودک با هردو والد 4است(، 
ود بیماری خاص در . عدم وج5شناسی محاسبه شده است( و جمعیت

)براساس پرسشنامه یکی از اعضای خانواده مانند خواهر و برادر 
 2آموزان در مدارس و حداقل سابقه شناسی و پرونده دانشجمعیت

ها در این پژوهش ابزار جمع آوری دادهسال پیش محاسبه شده است(. 
 شوند. های استاندارد هستند که در ادامه معرفی میپرسشنامه

 توانمندی پرسشنامههای هیجانی اجتماعی: امه توانمندیپرسشن
 منظور به که است پیمایشی ، (SECQ) هیجانی -اجتماعی
 نوجوانان و است کودکان شده انجام طراحی چگونگی ارزیابی

 آگاهی آنها چگونگی و دیگران همچنین و خود از( 12 تا 3 نمرات)
 شخصی، صورت به جامعه و مدرسه خانواده، هایزمینه به دارند

 مؤلفه 5 با سؤالی 25 این پرسشنامهدهید.  پاسخ اخالقی و اجتماعی

 و مدیریت رابطه خودمدیریتی، اجتماعی، آگاهی خودآگاهی،
جهت  سنگاپور دانشگاه در ( که18جی ) و زو مسئوالنه گیریتصمیم
 مرکز هاییافته از برگرفته است، گردیده نرم دبیرستانی آموزاندانش

 دارای و آموزشگاهی است اجتماعی یادگیری هیجانی همکاری
 شناسایی توانایی دارای پرسشنامه گزارش شد. این 7/0باالی  اعتبار
. ستا اجتماعی توانمندی هیجانی پایین و باال توانایی با آموزاندانش
کامال  1 لیکرت طیف براساس پرسشنامه این گذارینمره نحوه

 موافقم 5 موافقم، حدی تا 4 مخالفم، 3 مخالفم، حدی تا 2 مخالفم،
 ایران در بار اولین برای پرسشنامه این باشد.می موافقم کامالً 6 و
. ردیدگ ترجمه توسط محقق ابتدا اصلی متن ابتدا. شد گرفته کاربه

روی  یانگلیس زبان و روانشناسی برجسته متخصصان از نفر سه سپس
 آن محتوایی و صوری روایی درنهایت. کردند توافق نهایی ترجمه

 هایگروه به پرسشنامه اصلی، اجرای از قبل .گرفت قرار تأیید مورد
 شفافیت و وضوح شد تا ارائه تکمیل جهت آموزیدانش مختلف
شود. پایایی این  کنترل هادستورالعمل فهم قابلیت و سواالت

پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر 
 قبول پرسشنامه است.دهنده پایایی قابلگردید و نشان 873/0با 

( تدوین 19پرسشنامه فراهیجان: توسط میتمانسگروبر و همکاران)
گویه است که آزمودنی در یک مقیاس لیکرت  28شده است. دارای 

دهد. این پژوهشگران مقیاس را شامل ای بدان پاسخ میشش درجه
 هایو فرونشانی )فراهیجان شش مؤلفه خشم، شرم، کنترل خشونت

های مثبت( گزارش نمودند. منفی( و شفقت و عالقه )فراهیجان
 برابر ایدرجه لیکرت پنج براساس حاصل نمره حداکثر و حداقل

 ینا سازندگان توسط شده پایایی گزارش باشد. ضریبمی 140 و 28
 مثبت جانفراهی بعد برای کرونباخ آلفای استفاده ضریب با پرسشنامه

ضریب . است شده گزارش 0/  85و برای فراهیجان منفی  91/0
 ثبتم مقیاس عاطفه نئو، شخصیت پرسشنامه با مقیاس این همبستگی

 ادارمعن فراشناخت و پرسشنامه بک افسردگی پرسشنامه منفی، و
 هشپژو در پرسشنامه این کرونباخ ضریب آلفای. است آمده دستبه

 توسط پرسشنامه این. است آمده دستبه 0/  81( 2017الماسی )
( برای 20رزینی) هاشمی و آمالنیک نجاتی، رضایی، پارسایی،

 زا است. آنها گردیده پایا و روا ترجمه، ایرانی، فرهنگ در استفاده
 املع روش تحلیل از و پایایی بررسی برای کرونباخ آلفای ضریب
 یبررس برای هیجانی با هوش فراهیجان مقیاس همبستگی و تأییدی
 ریبض داد نشان آنها پژوهش نتایج. استفاده کردند پرسشنامه روایی
و در خرده  0/  87مثبت  فراهیجان مقیاسخرده کرونباخ در آلفای

 باشد. آنهامی 0/  89و برای کل مقیاس  0/  7مقیاس فراهیجان منفی 
 هوش هایخرده مقیاس با فراهیجان هایمقیاسخرده دادند نشان

( ضریب آلفای 20رضایی و همکاران). دارد همبستگی هیجانی
گزارش نمودند و نتایج تحلیل عاملی  78/0کرونباخ را در ایران آن را 

های منفی را تأیید های مثبت و  فراهیجانبعد اصلی فراهیجان 2
نمود. این محققان روایی همزمان آن را با پرسشنامه هوش هیجانی 

های های مثبت با مولفهی فراهیجانویژه همبستگبررسی نمودند و به
هوش هیجانی همبستگی مطلوبی گزارش نمودند. پایایی این 
پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر 

 اشد. بقبول پرسشنامه میدهنده پایایی قابلگردید و نشان 0/  915با 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

د میزان ظور برآورپرسشنامه امنیت به من: پرسشنامه امنیت دلبستگی
والد در اواسط دوره  -دریافت امنیت کودک در روابط کودک

های . گزینه(21)کودکی و اوایل بزرگسالی گسترش یافته است
گیرند: الف( درجه سبک پرسشنامه امنیت موارد زیر را دربرمی

دلبستگی خاص کودک در دسترس و قابل پاسخدهی است. )ب( 
 سبک دلبستگی در زمان استرس وتمایل کودک به تکیه کردن بر 

اش در ارتباط برقرار کردن )ج( گزارش کودک از راحتی و عالقه
گزینه تشکیل شده است 15گیری از با پرسشنامه دلبستگی. این اندازه

، «برخی از کودکان...کودکان دیگر»ای نمره 4که برپایه سنجش 
اهنمایی، آموزان دوره رای از دانشبندی شده است. در نمونهطبقه
دهنده حدود کافی و ثبات درونی های پرسشنامه دلبستگی نشاننمره

میزان »، «میزان خودپنداره»بودند. گزارش کودک از امنیت به 
گزارش مادر از پذیرش »و « میزان ارتباط با دوستان»، «دوست داشتن

طور مشخص با های دلبستگی به، بستگی داشت. نمره«کودک
( )با فراهم کردن GPAمعدل تحصیلی )های ورزشی یا رقابت

ای مدارکی دال بر اعتبار تحلیل تمیز(، همبستگی نداشتند. در نمونه
بازآزمون در  -ساله، همبستگی بین آزمون 12-10از کودکان 

های دهنده پایایی آزمون است. هر کدام از گزینهروز، نشان14
اند، گذاری شدهای نمرهنمره 4پرسشنامه امنیت برطبق سنجش 

آموزان برپایه ابعاد پیوسته دلبستگی نمره دریافت بنابراین دانش
کنند. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ می

ول قبدهنده پایایی قابلگردید و نشان 0/  781محاسبه شد که برابر با 
 . پرسشنامه است

 
 هایافته

ر به تفکیک ب نمونه گروه یشناخت تیجمع یهایژگیو 1در جدول 
ارائه شده  نیوالد التیتحص، و کودک سن، کودک تیجنسحسب 
 است. 

 های جمعیت شناختی. ویژگی1جدول 
 % n متغیر

   جنسیت کودک
 4/54 136 دختر
 6/45 114 پسر

   سن کودک
 2/17 43 سال 9
 2/27 68 سال 10
 2/19 48 سال 11
 6/19 49 سال 12
 8/16 42 سال 13

   تحصیالت والدین
 6/21 54 دیپلم

 6/37 94 کارشناسی
 8/28 72 کارشناسی ارشد

 12 30 دکتری
 100 250 کل

 

نفر شرکت کننده  250همان طور که مشاهده می شود، از مجموع 
 %17پسر بودند. حدود  %46دختر و  %54در پژوهش حاضر تقریبا 

آنان  %20ساله،  11آنان  %19ساله،  10آنان  %27ساله،  9این کودکان 
این والدین  %22ساله هستند. عالوه بر این،  13آنان  %17ساله و  12

دارای  %29دارای تحصیالت کارشناسی،  %38م، دارای تحصیالت دیپل
دارای تحصیالت دکتری بودند.  %12تحصیالت کارشناسی ارشد و 

الزم به ذکر است که والدین شرکت کننده در پژوهش حاضر دارای 
 2بودند. در جدول  15/3با انحراف استاندارد  79/37میانگین سنی 

 ئه شده است. متغیرهای پژوهش ارا یفیتوص یها شاخصمیانگین، 
 

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش. 2جدول 

انحراف  میانگین متغیر
 استاندارد

حداقل 
 نمره

حداکثر 
 نمره

 23 8 74/3 11/15 خشم

 23 6 73/3 36/18 شرم
 28 10 91/4 43/17 کنترل خشونت

 12 4 82/1 06/8 فرونشانی

امنیت دلبستگی 
 57 30 40/7 28/42 کودک

 یجانیه یتوانمند
 137 60 59/18 93/103 کودک یاجتماع

به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر 
استفاده شد. در این بخش ابتدا پیش فرض های مورد نیاز برای تحلیل 

 فاصله مقدار 3 جدول درمسیر مورد بررسی قرار گرفته است. 
 جدول نیا در. است شده گزارش حاضر مطالعه یبرا سیماهاالنوب

 در یحداکثر مقدار که دهد یم نشان ممیماکز رستونیز به ینگاه
 معادل) 5 یآزاد درجه یبرا یبحران مقدار دامنه از ها داده لیفا

هیچ  به مربوط اطالعاتو  شدهن خارج( نیب شیپ یرهایمتغ تعداد
 .است دادهن تشکیل متغیری چند های پرت کننده شرکت کدام از

 
 سیماهاالنوب فاصله زانیم. 3 جدول

انحراف  میانگین ماکزیمم مینیمم 
 استاندارد

 تعداد

متغیر 
 250 101/3 419/5 327/18 215/2 پیش بین

 
آمده است. همان  4شاخص های کجی و کشیدگی متغیرها در جدول 

در پژوهش حاضر از کجی و  همه مقیاسها شود،دیده می گونه که
این نشان از آن دارد که ؛ هستندبرخوردار  ׀2׀کشیدگی کمتر از 

 توزیع نمرات متغیرها نرمال است. 
 

 پژوهش متغیرهای یبرا یدگیکشو  یکج. 4 جدول
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 کجی متغیر
خطای 

استاندارد 
 کجی

 کشیدگی
خطای 

استاندارد 
 کشیدگی

 31/0 -90/0 15/0 02/0 خشم

 31/0 22/1 15/0 -98/0 شرم

کنترل 
 خشونت

49/0 15/0 78/0- 31/0 

 31/0 -30/0 15/0 51/0 فرونشانی

امنیت 
دلبستگی 

 کودک
21/0 15/0 89/0- 31/0 

 یتوانمند
 یجانیه

 یاجتماع
 کودک

49/0- 15/0 20/0 31/0 

 

جهت تشخیص چند هم خطی در تحلیل از دو آزمون 
Tolerance  وVIF  .استفاده شد 

 
بررسی چندهم خطی متغیرها با استفاده از آزمون ضریب . 5 جدول

 واریانستحمل و تورم 

 متغیر
ضریب تحمل 

(Tolerance) 

تورم 
 واریانس

(VIF) 
 832/1 546/0 خشم

 411/1 709/0 شرم

 907/1 524/0 کنترل خشونت

 109/1 902/0 فرونشانی

امنیت دلبستگی 
 کودک

859/0 164/1 

 

نشان داد که مسئله همخطی بودن در بین متغیر های  5نتایج جدول 
یا کمتر نشان دهنده  1/0تحقیق رخ نداده است. ضریب تحمل 

 10همخطی بودن است. اگر ارزش عامل تورم واریانس باالتر از 
باشد نشان دهنده همخطی بودن است. در تحقیق حاضر مقادیر بدست 

نس و ضریب تحمل نشان داد که آمده از محاسبه عامل تورم واریا
پدیده همخطی بودن در متغیرهای پژوهش رخ نداده است. از آنجا 
که پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر همبستگی بین متغیرها می 
 باشد، در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است. 

 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش. 6 جدول

 6 5 4 3 2 1 متغیر

1 .
 خشم

1      

 شرم. 2
**48/
0 

1     

3 .
 کنترل
خشون

 ت

**69/
0 

**51
/0 

1    

4 .
فرونش

 یان

*18/
0- 

14/0
- 

**39/
0 

1   

5 .
امنیت 
دلبست

گی 
 کودک

**35/
0 

**32
/0 

**20/
0- 

**40/
0- 

1  

6 .
توانمند

 ی
 یجانیه

اجتماع
 ی

 کودک

**29/
0 

**35
/0 

**23/
0 

07/0- 
**28
/0 

1 

01/0 P < **     05/0 P < * 
 یدلبستگ تیامنی و منف یها جانیفراه انیم از، 6با توجه به جدول 

 یدلبستگ تیامن(، 29/0خشم ) (،35/0شرم ) بیترت به، کودک
( -07/0ی )فرونشان(، و 23/0) خشونت کنترل ،(28/0) کودک

 یجانیه یتوانمند با را یهمبستگ بیضر نیتر نییپا تا نیباالتر
 بیضر نیباالتر فوق سیماتر در ضمنا. هستند کودک دارا یاجتماع

 و( 69/0) خشم و کنترل خشونت نیب رابطه به مربوط یهمبستگ
 نیب هرابط به مربوط سیماتر نیا در یهمبستگ بیضر نیتر نییپا

در  .است( -07/0)کودک  یاجتماع یجانیه یتوانمند و یفرونشان
 مربوط به اثرات مستقیم ارائه شده است. 7ادامه، جدول 

 
 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم. 7 جدول

 برآوردها
 متغیرها

پارامتر 
استاندارد 

 شده

خطای 
استاندارد 

 برآورد
t 

    ر:ب اثر مستقیم خشم

 25/4 05/0 31/0** یدلبستگ تیامن

 یجانیه یتوانمند
 یاجتماع

**23/0 04/0 98/2 

    ر:ب مستقیم شرماثر 

 84/3 04/0 28/0** یدلبستگ تیامن
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 یجانیه یتوانمند
 یاجتماع

**30/0 04/0 12/4 

اثر مستقیم کنترل 
 بر: خشونت

   

 -52/1 03/0 -13/0 یدلبستگ تیامن
 یجانیه یتوانمند
 یاجتماع

*17/0 03/0 04/2 

اثر مستقیم 
 بر: فرونشانی

   

 -65/4 05/0 -34/0** یدلبستگ تیامن
 یجانیه یتوانمند
 -13/0 02/0 -01/0 یاجتماع

 تیامناثر مستقیم 
    بر: یدلبستگ

 یجانیه یتوانمند
 یاجتماع

**24/0 04/0 08/3 

01/0 P < **     05/0 P < * 
 ککود یدلبستگ تیامنبر  ، اثر مستقیم خشم7با توجه به جدول 

معنی  01/0 ( در سطح=t 25/4و با توجه به مقدار ) 31/0برابر با 
برابر  کودک یدلبستگ تیامنبر  دار است. همچنین اثر مستقیم شرم

معنی دار  01/0( در سطح =t 84/3و با توجه به مقدار ) 28/0با 
 یتگدلبس تیامن بر خشونت کنترلاست. با این وجود، اثر مستقیم 

 -52/1به دست آمد که با توجه به مقدار ) -13/0برابر با  کودک
t= کودک یدلبستگ تیامنبر  یفرونشان( معنی دار نبود. اثر مستقیم 

( در سطح =t -65/4بود که با توجه به مقدار )  -34/0نیز برابر با 
 معنی دار محسوب می شود. 01/0

 23/0ا برابر ب کودک یاجتماع یجانیه یتوانمندبر  اثر مستقیم خشم
دار است. معنی  01/0( در سطح =t 98/2و با توجه به مقدار )

رابر ب کودک یاجتماع یجانیه یتوانمندبر  همچنین اثر مستقیم شرم
معنی دار  01/0( در سطح =t 12/4و با توجه به مقدار ) 30/0با 

 یجانیه یتوانمند بر خشونت کنترلاست. با این وجود، اثر مستقیم 
به دست آمد که با توجه به مقدار  17/0برابر با  کودک یاجتماع

(04/2 t=د ) ر ب یفرونشانمعنی دار است. اثر مستقیم  05/0ر سطح
بود که با   -01/0نیز برابر با  کودک یاجتماع یجانیه یتوانمند

 تیامن( معنی دار نبود. اثر مستقیم =t -13/0توجه به مقدار )
رابر با نیز ب کودک یاجتماع یجانیه یتوانمندبر  کودک یدلبستگ

معنی دار به  01/0در سطح ( =t 08/3و با توجه به مقدار ) 24/0
مربوط به اثرات غیرمستقیم ارائه شده  8دست آمد. در ادامه جدول 

 است.

 برآورد ضرایب اثر غیرمستقیم. 8 جدول

 برآوردها
 متغیرها

پارامتر 
استاندارد 

 شده

خطای 
استاندارد 

 برآورد
t 

 اثر غیرمستقیم خشم
    بر:

 یجانیه یتوانمند
 یاجتماع

*07/0 03/0 26/2 

 اثر غیرمستقیم شرم
 بر:

   

 یجانیه یتوانمند
 یاجتماع

*07/0 03/0 13/2 

اثر غیرمستقیم 
    :بر کنترل خشونت

 یجانیه یتوانمند
 -95/0 03/0 -03/0 یاجتماع

اثر غیرمستقیم 
 بر: فرونشانی

   

 یجانیه یتوانمند
 یاجتماع

*08/0- 03/0 57/2- 

 
 یتوانمند، اثر غیرمستقیم خشم بر 8با توجه به اطالعات جدول 

 26/2است که با توجه به ) 07/0برابر با  کودک یاجتماع یجانیه
t= معنی دار است. عالوه بر این، اثر غیرمستقیم  05/0( در سطح

است که  07/0برابر با  کودک یاجتماع یجانیه یتوانمند بر شرم
معنی دار است. اما اثر  05/0( در سطح =t 13/2با توجه به )

 ککود یاجتماع یجانیه یتوانمندبر  خشونت کنترلغیرمستقیم 
( معنی دار نمی باشد. =t -95/0بود که با توجه به ) -03/0برابر با 

نیز  کودک یاجتماع یجانیه یتوانمندبر  یفرونشاناثر غیرمستقیم 
معنی  05/0در سطح ( =t -57/2بود که با توجه به ) -08/0برابر با 

 دار است.
 تیامنهای منفی و تمامی متغیرهای موجود در مدل )فراهیجان

 یجانیه یتوانمنداز کل واریانس  %29( توانستند کودک یدلبستگ
 تیامناز واریانس  %24را تبیین نمایند. بعالوه،  کودک یاجتماع
ه های منفی تبیین می شود. با توجتوسط فراهیجان کودک یدلبستگ

ه اینکه تمامی مسیرهای ممکن در مدل آمده است، مدل اصطالحا ب
اشباع است و لذا شاخص های برازش آن کامل و مطلوب می باشد. 

همراه با  یاجتماع یجانیه یتوانمنددر ادامه، مدل برازش شده 
( tپارامترهای برآورد شده )ضرایب استاندارد( و اعداد معناداری )

 ارائه شده است. 
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  معصومه سفیدگری گلی و همکاران       124
 

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 
 در حالت  ضرایب استاندارد یاجتماع یجانیه یتوانمندمدل پیش بینی . 1شکل 

 
 (tدر حالت اعداد معناداری ) یاجتماع یجانیه یتوانمندمدل پیش بینی  .2شکل 

یابی معادالت ساختاری هنگامی برازش مدل: در مدلهای شاخص
توان به برآوردهای مدل اعتماد کرد که مدل دارای برازش کافی می

 های برازش مدل پژوهش به صورت زیر می باشد:شاخص باشد.

 

 های برازش مدل نهاییشاخص. 9جدول
 X2/df ≤3 AGFI GFI RMSEA CFI IFI 

 0.99 1.000 0.001 1.000 0.99 0.000 مقادیر

دهد که این مدل  به کار رفته نشان می برازشهای  شاخص تمامی
گیریم که مدل تحقیق . بنابراین نتیجه میخوبی استبرازش  دارای

توانایی باالیی در اندازه گیری متغیرهای اصلی تحقیق دارد. با توجه 
 های لیزرل قابلیت اعتماد را دارد. به استاندارد بودن مدل، یافته

 
 گیری تیجهن

از بین چهار مؤلفه فراهیجان منفی مادرانه، دو مؤلفه خشم و شرم 
 یانجیه یتوانمنددارای تأثیر معناداری بر امنیت دلبستگی و بر 

ی ماعاجت یجانیه ی است و مؤلفه کنترل خشونت بر توانمندیاجتماع
و مؤلفه چهارم فرونشانی بر امنیت دلبستگی تأثیر معناداری 

شود اند. باتوجه به شدت تأثیرگذاری متغیرها مشاهده میداشته
ترین رابطه مربوط به ارتباط بین فرونشانی بر امنیت دلبستگی قوی

بندی شدت تأثیرگذاری ضعیف( قرار داشته )در دسته 34/0با شدت 
بین خشم و امنیت دلبستگی باشدت  است. در رتبه دوم رابطه

بندی شدت تأثیرگذاری ضعیف( قرار داشته است. )در دسته031/0
بنابراین وقتی کودکان تغییر در رفتار مراقب )مادر( را تجربه کنند، 
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 125   ...کودک یاجتماع یجانیه یتوانمند ینیبشیمدل پ  

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

کند، از این طریق این احتماال امنیت دلبستگی آنها نیز تغییر می
نند. مادران کییر میکودکان از دلبستگی ایمن به ناایمن یا برعکس تغ

دارای هیجانات منفی اکثرا کودکانی با دلبستگی ناایمن پرورش 
دهند. در تمام مواردی که دلبستگی کودک از ناایمن به ایمن تغییر می
هایی از رفتار مادرانی وجود دارد که آرامتر کند، عالئم و نشانهمی

ه سوم رتب کنند. درو در رفتار با کودک با اطمینان بیشتر عمل می
)در 0/ 3با شدت  یاجتماع یجانیه یتوانمندرابطه بین شرم و 

بندی شدت تأثیرگذاری ضعیف( قرار داشته است. مشاهده دسته
های فراهیجان مادرانه بیشتر شود در سه تأثیرگذاری قوی مؤلفهمی

بر متغیر امنیت دلبستگی قرار داشته است. بنابراین از نظر نمونه 
 یجانیه یتوانمند یت دلبستگی نسبت به متغیرتحقیق متغیر امن

فراهیجان مادران قادر است  باشد.ی دارای اهمیت باالتری میاجتماع
تا به صورت متغیر میانجی، بر رابطه پرخطر بودن خانواده و تنظیم 

ثباتی هیجانی اثر بگذارد. نتایج حاصل با ویژه بیهیجانی کودکان به
(، و احمدپورتری و 6(، بهراد )3های وبستر و همکاران )پژوهش

(، 9(، دبیریان و همکاران )8(، قربانیان و همکاران )7همکاران )
(، الیس و همکاران 13(، میلر و همکاران )10کوان و همکاران )

 ( همسو و همخوان نشان داده شده است. 16( و چن و همکاران )15)
شود کودکان با نیازهای ویژه یکی از دالیل اصلی که سبب می

محبوبیت نداشته باشند، این است که این کودکان مهارت های 
داشتنی جلوه تواند آنها را دوستاجتماعی مناسبی که می -هیجانی

دهد، ندارند. انزوای اجتماعی در دوران کودکی ممکن است عواقب 
جای فرد در بزرگسالی به درازمدت و جدی بر بهداشت روانی

بگذارد. بنابراین آموزش مادران برای غلبه بر این مشکالت ضروری 
با بهبود مؤلفه شرم، عمال نوع رفتار و ارتباط مادر نسبت به است. 

رود و در نتیجه بهبود کودک خود در جهت مثبت و سازنده پیش می
 ت بهبوددر توانمندسازی کودکان را در پی خواهد داشت که در نهای

نتایج  ی کودک در پی خواهد داشت.اجتماع یجانیه یتوانمنددر 
گری امنیت دلبستگی در دست آمده از نقش میانجیهای بهیافته

رابطه بین چهار مؤلفه خشم، شرم، کنترل خشونت و فرونشانی با 
ترین رابطه را مؤلفه فرونشانی متغیر توانمندی هیجانی اجتماعی قوی

یم بر توانمندی هیجانی اجتماعی با شدت به صورت غیرمستق
ترین رابطه را مؤلفه شرم با داشته است و ضعیف 08/0تأثیرگذاری 

به صورت غیرمستقیم بر توانمندی هیجانی  07/0شدت تأثیرگذاری 
توان مهمترین عامل دلبستگی را میاجتماعی دارا بوده است. 

 جادیاآن روانشناختی برای رشد بعد روانی کودک دانست که در 
 تعریف شده شنو مراقبا انیبا اطراف ادارو هیجانی معن یارتباط قو

است. بنابراین در مرحله اول باید والدین، خصوصا مادران را نسبت 
های احتمالی که از سوی مادران در به این مفهوم آگاه کرد و آسیب

شود را باید به آنها گوشزد کرد که این ارتباط با کودکان ایجاد می
مهم با دعوت از خبرگان روانشناسی در مدارس و دعوت از والدین 

یابد. البته نباید ها برای آموزش و افزایش آگاهی آنها تحقق میآن
صرفا مادران را در این فرایند درگیر کرد و پدران را درنظر گرفته 
نشوند که این خود آسیبی بر امنیت دلبستگی کودکان خواهد شد. 

های بدون وجود امنیت دلبستگی، عمال خانواده دچار آسیب
کن است بعد از چندین سال در محیط شود که حتی ممبلندمدتی می

باتوجه به اینکه مؤلفه فرونشانی شامل خانواده بروز کند. 
هایی چون مقابله با هیجانات و درگیر نشدن در هیجانات شاخص

باشد، در تبیین نقش فراهیجان مادر در توانمندی هیجانی اجتماعی می
 -والد محور در رابطهتوان از اهمیت گفتگوهای هیجانکودک، می

گیرند تا ها، کودکان یاد میفرزندی سخن گفت. در این موقعیت
تجارب هیجانی اجتماعی خود را سازماندهی، تفسیر و ارزیابی کنند، 
همچنین در این گفتگوها، کودکان حس نوینی از خویشتن را شکل 

های تنظیم هیجانی اجتماعی را تقویت دهند و مهارتو توسعه می
های منفی مادرانه چون شرم، کودکان ش فراهیجانبا افزای کنند.می

های هیجانی اجتماعی کمتری را تجربه خواهند احتماال توانمندی
ها و حاالت خلقی با عملکردهای شناختی ارتباط دارند. کرد. هیجان

 ای هستند که منتجها، هیجانات ثانویهبنابراین از آنجا که فراهیجان
رسد که فراهیجان مثبت نیز ه نظر میباشند؛ باز هیجانات اولیه می

همچون هیجانات مثبت با عملکرد شناختی مطلوب همراه است 
درحالی که فراهیجان منفی نیز همچون حاالت خلقی منفی با 
عملکرد شناختی پایین توأم است. بنابراین آموزش مادران برای غلبه 

های پژوهش محدودیتهای منفی ضروری است. از بر فراهیجان
های محدودیت ذاتی پرسشنامه، که در مورد سایر پژوهش ضرحا

مشابه نیز مطرح است و همچنین محدودیت زمانی و عدم امکان 
و از  باشدبررسی موضوع در جوامع بزرگتر و مقایسه نتایج با هم می

ق این تحقیتوان به موارد زیر اشاره کرد؛ پژوهش نیز میپیشنهادات 
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ژگیدر مناطق مختلف تهران با وی

متفاوت مورد بررسی قرار داده شود و نتایج آن با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده شود. همچنین این تحقیق در مقاطع مختلف تحصیلی 
 صورت گرفته و نتایج آن مورد مقایسه قرار داده شود. همچنین این

-ن دارای ناهنجاریای بین کودکاصورت مقایسهتواند بهتحقیق می

 سالم انجام شود.های رفتاری با کودکان
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