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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness 
of the unified protocol for transdiagnostic treatment on the 
social skills of students with anxiety disorders and the 
self-efficacy of their mothers. This study was a quasi-
experimental study with a pretest-posttest design and a 
control group with one-month and three-month follow-up, 
which was practical in purpose. The statistical population 
included all female students aged 8 to 10 years in the 
academic year 2020-2021 in Tehran and their mothers. 
Using the available sampling method, 30 anxious 
schoolgirls were identified and randomly divided into two 
groups (15 in the control group and 15 in the experimental 
group). The instrument used in this study was Gresham 
and Elliott’s Social Skills Questionnaire (SSRS), Spence 
Children’s Anxiety Questionnaire (SCAS), Teacher 
Report Form (TRF), and Dumka Patents Self-Efficacy 
Questionnaire (PSAM), which were completed by the 
students and mothers before and after the intervention, and 
after the follow-ups. Then, the experimental group 
participated in the intervention for 15 sessions of 60 
minutes each. Finally, data were analyzed using SPSS 
software (version 24) and ANOVA with repeated 
measures. The results showed that the unified protocol for 
transdiagnostic treatment had a significant effect on 
improving social skills, reducing children's behavior 
problems, and increasing mothers’ self-efficacy. It appears 
that the unified protocol for transdiagnostic treatment can 
be used as a means to improve students’ social skills and 
their mothers’ self-efficacy. 
Keywords: Unified Protocol for Transdiagnostic 
Treatment, Social Skills, Self-Efficacy, Anxiety 
Disorders. 

 دهیچک
 کپارچـۀ یپروتکـل   یاثربخشـ  یهدف از انجام پـژوهش حاضـر بررسـ   

آمـوزان مضـطرب و    دانش یاجتماع يها بر مهارت یصیدرمان فراتشخ
بـا   یشـ یآزما پژوهش از نـوع شـبه   نیها بود. ا مادران آن يخودکارآمد

و  ماهـه  کی يریگیپسآزمون با گروه گواه به همراه پ-آزمون شیطرح پ
 یشـامل تمـام   يبود. جامعـۀ آمـار   يربردماهه و از لحاظ هدف کا سه

شـهر   1399-1400 یلیساله در سال تحصـ  11تا  8دانشآموزان دختر 
در دسـترس   يریها بود. با استفاده از روش نمـونهگ  آن  تهران و مادران

صـورت   شـدند و بـه   ییآموزان دختر مضـطرب شناسـا   نفر از دانش 30
) قـرار  شیآزمـا  گروهنفر  15ر گروه گواه و نف 15در دو گروه ( یتصادف

 يپژوهش شامل پرسشـنامۀ مهارتهـا   نیشده در ا گرفتند. ابزار استفاده
)، پرسشــنامۀ اضــطراب کودکــان SSRS( وتیــگرشــام و ال یاجتمــاع

 ي) و پرسشنامۀ خودکارآمدTRF)، فرم گزارش معلم (SCASاسپنس (
نشان قبل و بعـد از  ) بود که دانشآموزان و مادراPSAMدومکا ( نیوالد
 15در  شیکردند. گروه آزما لیتکم يریگیپ يها و بعد از جلسه خلهمدا

ـ مداخلـه شـرکت کردنـد. درنها    يا قهیدق 60جلسۀ  ـ ن تی هـا بـا    داده زی
 یعـامل  انسیوار لی) و روش تحل24(نسخۀ  SPSSافزار  استفاده از نرم

 دهـد  یمـ نشـان   هـا  افتـه یشـدند.   لیو تحل هیمکرر تجز يریگ با اندازه
و  یاجتمـاع  يمهارتها شیبر افزا یصیدرمان فراتشخ کپارچۀیپروتکل 

 يخودکارآمـد  شیبر افزا نیکودکان و همچن يکاهش مشکالت رفتار
پروتکـل   تـوان  یمـ  رسـد  ینظر م ). بهP<05/0مادران اثر معنادار دارد (

 يهــا بهبــود مهــارت يبــرا یرا روشــ یصــیدرمــان فراتشخ کپارچــۀی
 مادران آنها دانست. يان مضطرب و خودکارآمدآموز دانش یاجتماع
 يها مهارت ،یصیدرمان فراتشخ کپارچۀیپروتکل  :يدیکل يها واژه
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 مقدمه
 ،یهال( است 1یاضطراب اختالالت ینوجوان و یکودک دوران در یپزشک روان مشکالت نیتر جیرا از یکی

 نیا با مرتبط يرفتار يها يناهنجار و اضطراب مفرط، ترس يها یژگیو در که )2011 ترهورست، و پاسکار
 شامل اضطراب کیولوژیزیف يها نشانه و مئعال ).2013 ،2کایآمری پزشک روان (انجمن دارند اشتراك مئعال

 کاهش یعاطف مئعال خواب، اختالل ،يقرار یب قلب، تپش ،یخستگ ،یعضالن کشش سردرد، اشتها، رییتغ
 ،نکردن تحمل انزوا، شامل يرفتار عالئم و يریپذ کیتحر ،يدیناام ،یحوصلگ یب ،یفراموش تمرکز، قدرت

 ).1390 ،نکلیه و ئریچو ،بئر اسملتزر،( استنداشتن  تیمیصم و رنجش ،یابی دوست در ضعف ،ییتنها به لیم
در مقایسه با دیگر  مضطرب کودکان .شود کودکان یاجتماع یزندگ در يبارز تداخلسبب  تواند یم اضطراب

دیگران  با ارتباط يبرقرار يبرا کالم از نیا. همچنین دارندگرایش  يکمتر دوستان داشتن بههمساالن خود 
 ن،یت و یدرزدوسک بکر، ،نزبرگی(گکنند  قضاوتافراد آنان را  که دارند واهمه نیا از و کنند یم استفاده کمتر

 ،ی(راپ باشد داشتهها  آن  یاجتماع و يفرد يها مهارت بر یمهم ریتأث ندهیآ در تواند یم مسئله نیاکه  )2012
 ).1394 نهام،یل و کابهم اسپنس، گنال،یو

 و يا(گنجه اند کرده اشاره 3یاجتماع مهارت و اضطرابۀ مؤلف دو انیمۀ رابط به ياریبس يها پژوهش
 يبرا يضرور يها مهارت به یاجتماع يها مهارت ).2018 ول، کرس و نیکاستل هالدرسن، ؛1400 ،پوربابا

 يها مهارت يریادگی .شود یم گفته بخشتیرضا يفرد نیب روابط حفظ و یاجتماع يازهاین با انطباق
 در که شود محسوب می یانیجرنیز  شدن یاجتماع .است کودکان در شدن یاجتماع ۀمسئل از یبخش یاجتماع

 آبکنار، و یشقاق ،یمیکر سرچشمه،( ردیگ یم شکل فرد رفتار و هانگرش ها، زهیانگ ،هامهارت ،هنجارها آن
2017.( 

 از يا دهیچیپ ۀمجموع و يفرد رشد ةحوز از یمهم بخش یاجتماع يهامهارت و شدن یاجتماع موضوع
 را سالم ارتباطات و است يضرور یاجتماع متعدد يهاتیموقع با کنارآمدن و تطابق يبرا که هاستمهارت
 نیا کاهش در یاضطراب يها نشانه وجود. همچنین )2010 ،ماهان و دستوف ل،ین ،(ماتسون دهد یم پرورش
 رشد که يافراد مهم هاي ویژگی از یکی ).2018 ول، کرس و نیکاستل (هالدرسن، دارد ییبسزا نقش عملکرد
 ياریبسبه باور  هستند. یاجتماع يها مهارت دواج هاآن که است نیا ،دارند مناسب عملکرد و یکاف یاجتماع

 جادیا و رو شیپ يها شکست و یناکام در ییبسزا نقش یاجتماع يها مهارت یناکاف رشد، شناسان روان از
 ).1397 ،یصالح و شهیپ (قناعت دارد اضطراب

 4يخودکارآمد با کودکان یماعاجت يها یستگیشا و ها مهارت دهند یم نشان ها پژوهش ن،یا بر افزون
ینیبشیپ کودکان در يرفتار مشکالت وجود ).2007 الکونن، و واراس ال،یجانت( ندسته مرتبط ها آن نیوالد

1. anxiety disorders 
2. American Psychiatric Association (APA) 
3. social skill 
4. self-efiicacy 
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 سبب و )1389 ،يآباد فتح و يانار ان،ی(طهماس رود می شماربه مادران ینیوالد يمدرآخودکا در یمهم ةکنند
 کی عنوان به توانندیم حد چه تا کهموضوع  نیا از خود ادراك و اراتانتظ در مادران ژهیو به نیوالد شود یم

 فرزندشان يسازگار و رشد و رفتار بر یمثبت ریتأث اندازه چه و کنند عمل مؤثر و ستهیشا يا گونه به والد
 ینیوالد يخودکارآمد ).2008 ن،یملو و شنید شاو، ور،ی(و باشند داشته ینییپا يمدآخودکار احساس ،بگذارند
 سندرز د،یبو نگام،یتیو نل،ی(پ است ینیوالد فیوظا انجام يبرا ها آن  يها ییتوانا از نیوالد احساس و قضاوت

 قابل و دلسوزانه واکنش ییتوانا برفرزندانشان  با خود ۀرابط از نیوالد ادراك نیبنابرا؛ )2012 تز،یکلدو و
 ،يرفتار مشکالت به فیضع ینیوالد يخودکارآمد .)1389 ،ی(حرفت گذارد یم ریتأث کودکان به آنان ینیب شیپ

 ؛2000 کاراکر، و کلمن( شد خواهد منجر کودکان در یلیتحص مشکالت و اضطراب ف،یضع یاجتماع تعامل
 یعاطف يها مراقبت کنند یم انیب پژوهشگران همواره رو نیا از؛ )2009 همکاران، و سالو ؛2005 نز،یپر و جونز

 ؛2015 ،ریاسن و (رجو شد خواهد منجر آنان در یروان مشکالت کاهش به نکودکا از نیوالد یروان و
 ).2016 ونگ،یز و سابو ،کودچباچوا

 یافسردگ و اضطراب ژهیو به یجانیه يها اختالل يبرا یگوناگون مؤثر يها درمان ر،یاخ يها سال یط
 شده یمعرف يرفتار-یختشنا يهادرمان تیمحدود به پاسخ در که ها درمان نیا از یکی .است شده یمعرف

 پروتکل، رود یم کار به یجانیه يهااختالل انواع يبرا یکسانی یدرمان يها پروتکل و اصول آن در واست 
پروتکل جمله از ).2010 ،بارلو و االرد رهولم،یفا تامپسون، الموسکا،یو( است 1یصیفراتشخ درمانۀ کپارچی

 در که )2011 ،یسیبو و ونیفارچ االرد، رهولم،یفا (بارلو، است نگر کپارچهی پروتکل یصیفراتشخ درمان يها
 از که یکم نسبتاً زمان وجود با پروتکل نیا .است شده نیتدو محوراختالل یاختصاص يهادرمان مقابل
 را آن یاثربخش زین يرشدهب رو يها پژوهش واست  کرده جلب خود به يا ژهیو توجه، گذرد یم آن یمعرف

 یجانیه اختالالتۀ طیح در یدرمان نینو مداخالت از یصیفراتشخ درمانۀ کپارچی تکلپرو د.ندهیم نشان
 صیتشخ از نظر صرف ماریب مشکالت تمام به کارآمد و جامع یفنون و ها روشۀ ارائ با که شود یم محسوب

 .پردازد می شده مطرح
 و ها جانیه فتارها،ر افکار،انند م( یصیفراتشخ عناصر يکارکرد ارتباط بر دیکأت کردیرو نیا در

 مشکالت از یعیوس فیط تا کند یم کمک مراجعان به يریپذ انعطاف شیافزا با کردیرو نیا .است )يولوژیزیف
، شوند متفاوت علل با اضطراب مثل مشابهی جانیه يها پاسخ موجب است ممکن که را یشناخت و يرفتار

 ییربنایمنطق ز ).1398 لک،یب و شرمن ،يکند ،یم شیاهرنر بارلو،کنند ( چالش ها آن با وبشناسند 
امر نشان  نیهاست و هماز تفاوت آن شتریها ب اختالل انیاست که اشتراکات م نیا یصیفراتشخ يها درمان

با  سهیدر مقا یمهم دیفوا تواند یمشترك در کودکان و نوجوانان م يهدف قراردادن ارتباطات کارکرد دهد یم
فنون  ۀهم محور آن است.نگاه خانواده کردیرو نیا يهاتیمز گری. از دباشد داشته یختصاصا يها درمان

و  جاناتیه يبه بازساز زین نیوالد ،و همسو با فرزندان شود یم ياختالالت جار يریگ موجود در کشتزار شکل

1. unified protocol transdiagnostic 
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 نیا شده درمطرح يکمک راهبردها به توانند یکه م یاختالالت. پردازند یخود م يفرزندپرور يهابهبود مهارت
 ر،یاضطراب فراگ انند(م یانواع اختالالت اضطراب :ند ازا عبارت رند،یگب قرار یدرمان يهاهدف مداخله پروتکل

 .یو اختالالت خلقخاص)  هراس ،ییاضطراب جدا ،یاضطراب اجتماع
مله اختالالت از ج ریسابارة نوع از درمان در نیباال ا يریپذ انعطاف لیدل است که به نیا گرید مهم ۀنکت

در کودکان  یجانیانواع مختلف اختالالت ه گفتنی است. شود میاستفاده  زیتروما و وسواس ن فیاختالالت ط
مشترك  يها شهیاختالالت معموالً ر نیا گرید سويشود و از یم دهید بود زمان و هم و نوجوانان معموالً هم

است که  شده یطراح يدرمان طور نیا شده درفنون مطرحرو  از این ؛دارند یشناختو روان یعصب یکیژنت
کودکان و  نیدر کمک به ا توانند یم و دهدیو مشترك را هدف مداخله قرار م نیادیبن يهايبدکارکرد نیا

مطالعات  میابی یدرم حوزه نیا درشده  هاي انجام پژوهشه بی نگاه با اثربخش باشند. يادیتا حد ز نوجوانان
است:  شده  دییتأموارد زیر  در پروتکل نیای اثربخش که يطور به؛ است  تهنگرف صورت نهیزم نیا دري متعدد

 فرنام، و محمود پور، یبخش ،يعبد( ریفراگ اضطراب اختاللي ها نشانه ،یمنفۀ عاطف ،ینگران شدت کاهش
 یاجتماعي سازگار و جانیه میتنظ )،1396 ،ینادم وی عیشف ،يدیام ،یمیعظ( یاجتماعي سازگار )،1392

 تحمل شیافزا وي اجباری وسواس عالئمی، اضطراب تیحساس )،1396 ،یعقوبی وي نوروز ،ینیینا ،یطالب(
 اختالالت )،1398 ،یاشرف وي داوود ، یفتح ،ینرگس( ياجباری وسواس اختاللي دارا افراد دری شانیپر

 و لکیب ؛1395 ،یزمستان وی مانیا(ی افسردگ وی اضطراب عالئم و )2017 همکاران، و بارلو( یاضطراب
 آبراهام، مانجوسو الپوزا،(ي رفتار مشکالت و )2016 نئومر، و استارك کندال، نس،یمارت ؛2012 ،یم شیاهرنر

 ).2020 نقش، و زاده (قاسم اضطراب و جانیه میتنظ ،)2019 ،یم شیاهرنر و گروسمن ؛2017 ،دانوی لول و
ي فرد وی اجتماع ،یلیتحص عملکرد بری کودک دوران دری اضطراب اختالالتی منف ریتأث به توجه با

 لیتحم آن،نکردن  درمان درصورتی بزرگسال دری شناخت روان اختالالت گرید به ابتال خطر کودکان،
 نیا دری کافۀ نیشیپ نبود و )2014 شاناهان، و آنگولد کوپلند،اجتماع ( و خانواده فرد، بر نیسنگي ها نهیهز
ي ها مهارت بري معناداری اثر صیفراتشخ درمانۀ کپارچی پروتکلرا دارد که  ها هیفرض نیا حاضرۀ مطالع ،باره

 .دارد مادرانشاني خودکارآمد و مضطرب آموزان دانشی اجتماع

 روش
ه، ع ه جام ش و نمون را رو ج  ا

 و هماه کی يریگیپ همراه به گواه گروه با آزمونپس-آزمون شیپ طرح با یشیآزما شبه نوع از حاضر شپژوه
 ۀسال 8-11 دختر آموزاندانش یتمام شامل پژوهش يآمار ۀجامع .است يکاربرد هدف لحاظ از و ماهه سه

 يریگنمونه روش از استفاده با .بودند لیتحص به مشغول 1399-1400 یلیتحص سال در کهاست  تهران شهر
 127 انیم از )TRF( معلم فرم کودك يرفتارۀ اهیسکمک  شد. همچنین به انتخاب مدرسه کی دردسترس

 )69 از باالتر Tة نمر (کسب یاضطراب مشکالت يدارا آموزان دانش ،ییابتدا پنجم تا دومۀ یپا آموز دانش
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 انجام یصیتشخۀ مصاحبها  با والدین آن ینیبال شناس رواننیز  مشکالت نیا وجود دییتأشدند. براي  ییشناسا
 ،ییجدا اضطراب ،یاجتماع ضطرابا ،یعموم اضطراب( یاضطراب اختالل یقطع صیتشخ که يموارد وداد 

 از استفاده با سپس .شدند پژوهش وارد، گرفتند DSM-5 مالك براساس )يفکر-یعمل وسواس و کیپن
 انتخاب پژوهش دربراي  آموزان دانش نیا از نفر 30 )1383 ،يحجاز و بازرگان ،سرمد( کوهن يآمار جدول
 8-11 دختران شامل ورود يها مالك .ار گرفتندقر شیآزما و گواه گروه دو در یتصادف صورت به وشدند 
 شامل پژوهش از خروج يها مالك و پلمید حداقل التیتحص با ینیوالد و یاضطراب اختالالت يدارا سال،

 شرکت تیدرنها و )آموزان دانش و نیوالد( شده مشخص فیتکالندادن  انجام و جلسه دو از شیب بتیغ
 جلسات در کنندگان شرکت یتمام استگفتنی  .بود يا مداخله و یزشآمو هاي هجلس ریسا در نیوالدزمان  هم

 .نداشت وجود یزشیر و داشتند حضور مداخله
 براساس شیآزما گروه کنندگان، شرکت تیرضا اعالم و پژوهش کامل شرح، الزم يها یهماهنگ از پس

 تحت ریز شرح به )1398 همکاران، و بارلو( یصیفراتشخ درمانۀ کپارچی پروتکل در ذکرشده يمحتوا
 با مرتبط یفیتکال جلسه هر در .نکرد افتیدر يا مداخله چیه گواه گروه که یدرحال؛ گرفت قرار آموزش
 جلساتهمۀ  .شد مشخص مجزا صورت به مادران و آموزان دانش يبرا یدرمان پروتکل و یآموزش يمحتوا

 ،)پژوهش انجام زمان درنداشتن حضور و کرونا روسیو وعیشدلیل  به( نیآنال ،یگروه صورت به مداخله
همۀ  .شد برگزار هفته 15 یط و يا قهیدق 60ۀ جلس 15 در نیوالد و آموزان دانش يبرا يمواز و زمان هم

 نوبتدو  و شیآزما گروه يبرا )دوم و اول يریگیپ و آزمون پس آزمون، شی(پ نوبتچهار  در ها نامهپرسش
 .شد لیتکم گواه گروه يبرا )آزمون پس و آزمون شی(پ

 که شوندیم ارائه افتهیسازمان صورت به کودکان يبرا یصیفراتشخ درمان ۀکپارچی پروتکل يهامهارت
 حل و یگاهآکار تفکر از استفاده ،افکارم کردنیبررس ،دارم یاحساس چهموارد است که  نیتوجه به ا شامل
 ییآشنا یاصل کارکرد سهداراي  نیز نیوالد یگروه بخش. شادماندن و سالم و جاناتمیه کردن تجربه ،مسئله

 چنداننه یجانیه يفرزندپرور يهامهارت با نیوالد ییآشنا جان،یه یگاهآکار يهامهارت با نیوالد
 از گرید یکی گفت توانیم نیبنابرااست؛  نیوالد يهمکار و تیحما شیافزا و مؤثر و نندهک کمک

 يحداکثر و گسترده مشارکت کودکان يبرا یصیخفراتش درمان ۀکپارچی پروتکل فرد منحصربه يها یژگیو
 است. آن در نیوالد

 گروه به آموزش کنندگان، شرکت اطالعات بودن محرمانه شامل پژوهش نیا با مرتبط یاخالق مالحظات
 جلسات در حضورۀ ادام بهنداشتن  لیتما درصورت کنندگان شرکت به خروجة اجاز و پژوهش اتمام از پس گواه

 .است مداخله
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 نیوالد و کودکان یآموزش جلسات يمحتوا .1 ولجد
 محتوا اهداف گروه والدین اهداف گروه کودکان جلسه

 اول

 درمان ساختار و مدل با کودکان آشنایی
 اهداف و اصلی مشکالت شناسایی

 گروه اعضاي میان تفاهم ایجاد
 ها هیجان هدف با کودکان آشنایی

 درمان ساختار با والدین آشنایی
 ها هیجان بخشی سه مدل با دینوال آشنایی

 هیجانی رفتارهاي دربارة چرخه بحث

معرفی پروتکل یکپارچه 
 براي درمان فراتشخیصی

 دوم

 ها هیجانشدت  يبند رتبه و نحوة شناسایی یادگیري
 هیجانی تجارب سازي عادي تداوم
 هیجانی تجربۀ گانۀ سه اجزاي معرفی

 اجتناب چرخۀ معرفی
 جدید فتارهاير براي ها پاداش شناسایی

 بعد و حین قبل، دوگانۀ ردیابی فرایند با والدین آشنایی
 هیجانی فرزندپروري رفتارهاي با نیوالد ییآشنا
 با متضاد رفتاري عنوان به مثبت دربارة تقویت بحث

 انتقادگري

 ها آگاهی از هیجان

 سوم

 متضاد عمل مفهوم یادگیري
 علمی هاي آزمایش از استفاده تمرین

 هیجان و فعالیت میان رتباطا یادگیري
 آزمایش یک عنوان به فعالیت و هیجان یابیرد یمعرف

 والدین به علمی هاي آزمایش مفهوم معرفی
انجام   براي کودکان از والدین دربارة حمایت بحث

 علمی هاي آزمایش 
 کودکان تقویت هاي روش دربارة بحث

هاي  استفاده از آزمایش
علمی براي تغییر در 

 و رفتارهاها  هیجان

 چهارم

 بدنی هاي نشانه مفهوم توصیف
 مختلف هاي هیجان بدنی هاي  نشانه شناسایی یادگیري 

 بدنی اسکن مهارت آموزش
 علمی آزمایش انجام براي کودك به کمک

 سازي جسمانی مفهوم معرفی
 والدین به بدنی اسکن مهارت آموزش

 ها آن تمرین و حسی هاي مواجهه معرفی
 یهمدل نحوة آموزش

 هاي بدنی ما نشانه

 پذیر انعطاف تفکر مفهوم معرفی پنجم
 فکري هاي تله نحوة شناسایی آموزش

 شناختی پذیري انعطاف مفهوم با والدین آشنایی
 کودکان در رایج شناختی تلۀ  چهار با والدین آشنایی
 محوریت با هیجانی فرزندپروري دربارة رفتار بحث

 ثباتی بی

 کردن افکارم بررسی

 کارآگاهی تفکر معرفی ششم
 کارآگاهی تفکر از استفاده

 یتفکر کارآگاه تمرین و معرفی
 حمایت/ بیشینه کنترل هیجانی فرزندپروري رفتار معرفی

 بیشینه
 استفاده از تفکر کارآگاهی

 مسئله  حل معرفی هفتم
 مسئله حل از استفاده

 مسئله حل  معرفی
 مسئلهدربارة حل  بحث

 تطابق و ییجودربارة اطمینان بحث

مسئله و مدیریت  حل 
 تعارض

 کودکان به لحظه در آگاهی آموزش هشتم
 غیرقضاوتی آگاهی معرفی

 یادگیري دربارة اهمیت بحث
 آن از اجتناب جاي به هیجانی تجارب
 حال لحظۀ از آگاهی تمرین و معرفی

 غیرقضاوتی آگاهی تمرین و معرفی

 آگاهی از تجارب هیجانی

 نهم

 هیجان کارآگاه هايمهارت مرور
 آمادگی منظور به متضاد عمل و هیجانی رفتارهاي مفاهیم مرور

 مواجهه نام به علمی آزمایش از جدیدي نوع براي
 شیء یا عروسک یک از استفاده با مواجهه اجراي تکمیل

 رفتار هايفرم تکمیل براي والدین و کودکان با همکاري
 هیجانی

 یهیجان مواجهۀ مفهوم با والدین آشنایی
 خانه در مواجهه در تمرین والدین نقش توضیح

مدل فرزندپروري رفتارهاي از استفاده با والدین آشنایی
 شدید هايهیجان افراطی سازي
 هیجانی رفتار فرم تکمیل تداوم

 اي بر مواجهۀ هیجانی مقدمه

 دهم

 مواجهه براي علمی هايآزمایش از استفاده مفهوم مرور
 مانند( ظریف اجتنابی رفتارهاي و یایمن رفتارهاي ایدة معرفی

 )گردانیتوجه
 دیشد يهاجانیه با مقابله يبرا یعلم شیآزما انجام

 با مقابله منظور به آینده در علمی هايآزمایش براي ریزيبرنامه
 )شده فردي موقعیتی و هیجانی مواجهۀ( شدید هايهیجان

دربارة  بحث و ها هیجان با موقعیتی مواجهۀ مفهوم مرور
 هانشانه انواع در مواجهه کاربرد

 ایمنی رفتارهاي دربارة مفهوم بحث و معرفی
 متضاد فرزندپروري رفتارهاي از استفاده نحوة تبیین

 ها مواجهه براي هیجانی نردبان مفهوم معرفی

 ها مواجهه با هیجان

یازدهم تا 
 چهاردهم

 11 جلسۀ در اولیه هیجانی موقعیتی مواجهۀ براي ریزي برنامه
 در هیجانی موقعیتی مواجهۀ هاي فعالیت اجراي و ریزي رنامهب

 12-14 جلسات
ریزي براي مواجهۀ  برنامه هاي رایج در مواجهه یادگیري نحوة مدیریت چالش

 موقعیتی

 پانزدهم
 هیجان کارآگاه هايمهارت مرور

 آینده در شدید هايهیجان با مواجهه براي ریزيبرنامه
 است.آمده  حاصل برنامۀ درمانی ینا در که پیشرفتی از تجلیل

 رفتارهاي و هیجان کارآگاه هايمهارت مرور
 متضاد فرزندپروري

 کودك هر پیشرفت از تجلیل و بحث
 درمان از بعد پیشرفت حفظ براي ریزيبرنامه

 بازگشت و عود بین تمایز

 پایان و جلوگیري از عود
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 ابزار
سیمق ت ا هار ع يها م جتما  )SSRS( 1یا
 وت،یال و گرشام( اند کرده یابیاعتبار و یطراح وتیال و گرشامرا  )نیوالدۀ (نسخ یاجتماع يهاتمهار اسیمق

 يها اسیمق خرده شامل یاجتماع مهارت بعد دو که است پاسخۀ بسته یگو 57 شاملپرسشنامه  نیا ).1990
 مشکالت يها سایمق خرده شامل يرفتار مشکالت و يدار شتنیخو ،يریپذ تیمسئول ،يورز تئجر ،ياریهم

 ییایپا .سنجد می )2( اغلب و )1( اوقات یگاه )،0( هرگز يا درجه سه اسیمق در را شده یبرون و شده یدرون
 ران،یا در .کردند گزارش 94/0 کرونباخ يآلفا روش از استفاده با )1990( وتیال و گرشام راپرسشنامه  نیا

 ییایپا ،داد انجام یذهن توان کمۀ سال 8-16 آموز دانش 89 يرو 1378 سال در میشه که یپژوهش یط
 فرمول از استفاده با يرفتار مشکالت و یاجتماع يها مهارت بخش دو يبرارا  )نیوالد (فرمپرسشنامه 

 منظور به نیهمچن .شد گزارش 78/0 و 86/0 بیترت به آمده دست به بیضراکرد که  محاسبه براون-رمنیاسپ
 دست به -52/0 بیضر نیا و شد یبررس زین مذکور بخش دویان م یهمبستگ بیضر اس،یمق ییروا یبررس
 بودن نییپا يمعنا (به صفر اسیمق نیا در نمره حداقل ).1378 م،یشه( است اسیمق ییروا دیمؤ که آمد

ة نمر حداکثر و )شده يساز یدرون و یبرون يرفتار مشکالت وجود و آموز دانش یاجتماع  مهارت زانیم
 نیا .است) شده  يساز یدرون و یبرون يرفتار مشکالتنبود  و باال یاجتماع  مهارت يمعنا (به 104 دهش کسب

 .اند کرده لیتکم آموزاندانش یاجتماع يها مهارت یابیارز منظور به مادرانرا  اسیمق

سیمق ب ا ضطرا ن ا س کودکا سپن  )SCAS( 2ا
 يآمار و یصیتشخ يبند هطبق براساس ساله 8-15 کودکان اضطراب یابیارز يبرارا اسپنس  ابزار نیا

DSM-4  کودكۀ نسخ دو يدارا پرسشنامهاین  ).1998 اسپنس،( کرد یطراحدر استرالیا  1998در سال 
 اوقات یگاه )،0( هرگز یکرتیل يا درجهچهار اسیمق براساس يگذار نمره .است )ماده 38( والد و ماده) 45(
 ،یاجتماع اضطراب ،ییجدا اضطراب اسیمق است. همچنین شش شده  میتنظ )3( شهیهم و )2( اغلب )،1(

 ییایپا .سنجد یم را 4یجسمان صدمات از ترس و ریفراگ اضطراب ،3یبازارهراس-کیپن ،یعمل-يفکر وسواس
 نیا ییایپا .است شده گزارش 82/0 تا 60/0 ها اسیمق خرده يبرا و 92/0 یعموم اضطراب يبرا اسیمق نیا

 ).1998 (اسپنس، است شده گزارش 82/0 و 60/0 ها لفهؤم ریسا يبرا و 92/0 یعموم اضطراب يبرا اسیمق
 79-97 نمرات ن،ییپا متوسط اضطراب 59-78 نمرات کم، اضطراب 39-58 نمرات آزمون نیا در یطورکل به

 و يموسو پژوهش براساس .کنند یم گزارش را دیشد اضطراب باال به 98 نمرات و باال متوسط اضطراب
 شش و دهدیم نشان را خاص اضطراب نشانگان مورد 38 ،دارد ماده 45 که كکود فرم )2007( همکاران

1. Social Skill Rating System (SSRS) 
2. Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) 
3. panic-agrophobia 
4. fears of physical injury 
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 شده يزیربرنامه اضطراب سمت به کودك يریگجهت از يریجلوگ يبرا و شده انیب مثبتصورت  به مورد
 دییتأي، دییتأ یعامل لیتحل با و شده گزارش 62/0-89/0 کرونباخ يآلفا روش بهپرسشنامه  نیا ییایپا است.
 اضطراب نوع و زانیم یابیارز منظور به آموزان دانشپرسشنامه را  نیا ).2007 همکاران، و يموسو( است شده
 .اند کرده لیتکم آنان

م ر ش ف زار م گ عل  )TRF( 1م
 رفتار بررسیدر  جانبه همه هاي مقیاس پرکاربردترین و مشهورترین از یکی )CBCL( 2کودك رفتاري ۀسیاه

 رفتاري مشکالت و ها مهارت ابزار این ).1991 آخنباخ،( است ساخته 1991 الس در آخنباخ که است کودکان
 )TRF( معلم و )CBCL( مادر و پدر ،)YSR( 3کودك نظر نقطه سه از و دختر و پسر گروه دو در را کودك

 در کودك عملکرد با که ویژه مربی و معلم دستیار معاون، یا مدیر مشاوران، مانند مدرسه کارکنان سایر یا
 ها ناتوانی ها، شایستگی است،  شده تشکیل سؤال 12 از که فرم این اول بخش در .سنجد می آشناست مدرسه

 او نظر و کودكرة دربا دهنده پاسخ نگرانی ترین عمده همچنینشود.  سنجیده می مورد کودك هاي بیماري و
 دهنده پاسخ از و دارد سؤال 113 فرم این دوم بخش .گیرد مدنظر قرار می کودكي ها ویژگی بهتریندرمورد 
به ةشیو .کند بنديدرجه 2 یا 1 ،0 نمرات با را اجتماعی و عاطفی رفتاري، مشکالت شود می خواسته

 .ستا ها گویه برخی هاي نمره جمع ۀپای بر و متفاوت ۀنسخ سه هیجانی-رفتاري مشکالت ةنمر آوردن دست
 و یزدخواستی ).1991 آخنباخ،( است کرده گزارش را 46/0-96/0 پایایی کرونباخ آلفاي از استفاده با آخنباخ

-رفتاري مشکالت بخش در پسران برايرا  پرسشنامه این کرونباخ آلفاي اعتبار ضریب )1390( عریضی
 .است  آورده دست هب 60/0-91/0 دختران براي و 70/0-93/0 بین هیجانی
 دچار( بالینی بهنجار، افراد ةکنندمشخص تیبتر به 59-62 بین و 62 از باالتر ،59 از ترپایین T ةنمر
-69 بین و 69 از باالتر ،65 از ترپایین T ةنمر نیز هامقیاس خرده در .است مرزي و )هیجانی-رفتاري مشکل

 معلمپرسشنامه را  این .است مرزي و )خاص مشکل دچار( بالینی بهنجار، افراة کنندمشخص ترتیب به 65
 .استکرده  تکمیل اضطرابی اختالالت به مبتال آموزان دانش غربال و جداسازي منظور به

امۀ شن س ر د پ رآم د يخودکا   )PSAM( 4ینیوال
 ،دومکا( کردند استفاده ینیوالد يخودکارآمد یابیارز يبرا همکاران و دومکا 1996 سال دررا  پرسشنامه این

 عبارت پنج و مثبت عبارت جپن، است تمیآ 10 شاملپرسشنامه  نیا ).1996 ،روزا و جکسون ،نگریاستورز
 براساسنیز  آن يگذار نمره .سنجد یم را مادر ای پدر نقش در نانیاطم از نیوالد یکل حس و دارد یمنف
پرسشنامه  نیا در یاکتسابة نمر نیتر نییپا و نیباالتر است. شه)ی(هم 7 تا ندرت)(به 1 از رتکیل اسیمق

1. Teacher’s Report Form (TRF) 
2. Child Behavior Checklist (CBCL) 
3. Youth Self-Report (YSR) 
4. Parental Self-Efficacy Measure (PSAM) 
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 )1996( همکاران و دومکا .دهد را نشان می نیوالد نییپا و باال يخودکارآمد که است 10 و 70 بیترت به
 گزارش 70/0 ،داشتند یمتوسط ياقتصاد سطح که زبان یسیانگل مادران در را اسیمق نیا یدرون یهمسان
 در اند. داده گزارش 81/0 را سنجش نیا کرونباخ يآلفا خود یبررس در زین )2000( کاراکر و کولمن اند. کرده

 يرو آن يها ماده همۀ که و مشخص شد یبررس یاکتشاف یعامل لیتحل از استفاده با هساز نیا ییروا رانیا
 روش از استفاده با و 76/0 کرونباخ يلفاآ بیضر از استفاده بانیز  آن اعتبار .شود یم يبارگذار عامل کی

 .است 68/0 اضرح پژوهش در آمده دست هب کرونباخ يآلفا ).1394 ،ی(طهرانچ بود 73/0 برابر کردن مهیدون
 .اند کرده لیتکم ها آن ینیوالد يخودکارآمد یابیارز منظور به مادرانپرسشنامه را  نیا

 اطالعات لیتحل و هیتجز روش
 از استفاده با آزمون ياجرا و شد استفاده مکرر يریگ اندازه با یعامل انسیوار لیتحل از ها داده یبررس يبرا
 .گرفت صورت )24ۀ (نسخ SPSS افزار نرم

 ها افتهی
ع فیتوص )الف خت تیجم  یشنا

 سال 3/9 ها آن سنی میانگین کهکردند  شرکت اضطرابی اختالل داراي دختر آموز دانش 30 حاضر پژوهش در
 تحصیلیۀ پای در نفر 13 و سوم تحصیلیۀ پای در نفر 11 دوم، تحصیلیۀ پای در کنندگان شرکت از نفر 8 .بود

 .بودند مشغول چهارم

خ توصیف )ب  ها صشا
 مهارتپژوهش ( یرهايمتغ یکآموزان مضطرب به تفک و انحراف استاندارد دانش یانگینم 2جدول  در

 گروه دو در) 2 پیگیري و 1 پیگیري آزمون، پس آزمون، پیشها ( آزمون و) والدین خودکارآمدي و اجتماعی
 .است شده ارائه آزمایش و گواه

 آزمون و گروه تفکیک به پژوهش يمتغیرها استاندارد انحراف و میانگین. 2 جدول

 گواه آزمایش شاخص ها آزمون متغیرها

 مهارت اجتماعی

 70/61 30/61 میانگین آزمون پیش
 46/3 13/5 انحراف معیار

 40/60 70/78 میانگین آزمون پس
 75/2 42/6 انحراف معیار

 30/60 50/82 میانگین 1پیگیري 
 86/2 94/4 انحراف معیار

 80/59 40/79 میانگین 2ي پیگیر
 87/1 33/4 انحراف معیار
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 آزمون و گروه تفکیک به پژوهش متغیرهاي استاندارد انحراف و میانگین. 2 جدولادامه 

رمال توصیف )ج ص ن  ها شاخ
 با توزیع بودن نرمال بررسی به آماري هاي آزمون اجرايبراي  نیاز مورد هاي فرض پیش بررسی منظور به

 به مربوط مقادیرهمۀ  دهد می نشان آزمون این نتایج .است شده پرداخته 1ویلک-شاپیرو آزمون از استفاده
 ≥05/0P سطح در ها آزمون تفکیک به متغیرهاۀ هم در متغیرها توزیعبارة در آمده دست به آماري شاخص

 .است نرمال متغیرها توزیع و اردند معناداري تفاوت نرمال توزیع با متغیرها توزیع بنابرایننیست؛  دارامعن
 کوواریانس ماتریس ترتیب . بدیننیست معنادار ≥05/0P سطح در متغیر سه هر در 2باکس آزمون مقدار

 مهارتۀ مؤلف در ماخلی کروویت آزمون در آمده دست به دو خی مقدار .است همگن گواه، و آزمایش گروه دو
 ضریب از متغیر دو این درنیست.  معنادار که است 02/11 والدین خودکارآمدي متغیر در و 86/30 اجتماعی

 در مؤلفه دو هر در که است 10/26 دو خی شاخص رفتاري مشکالتۀ مؤلف در .است شده استفاده اسفریسیتی
 کوواریانس-واریانس ماتریس ترکیبمیان  تفاوت واریانس اینکه به توجه با .است دار امعن ≥01/0P سطح

-هاوس گرینة شد اصالح ضریب از، نیست یکسانشده  بررسی هايگروه در ريرفتا مشکالت به مربوط
 .است شده استفاده 3گیسر

زمون )د ه آ رضی  ها ف

1. shapiro-wilk test 
2. box’s m test 
3. greenhouse-geisser 

 گواه آزمایش شاخص ها آزمون متغیرها

 مشکالت رفتاري

 30/28 70/26 میانگین آزمون پیش
 40/2 79/2 انحراف معیار

 80/27 00/21 میانگین آزمون پس
 97/2 40/5 انحراف معیار

 70/28 50/18 میانگین 1پیگیري 
 35/2 05/1 انحراف معیار

 20/28 70/18 میانگین 2پیگیري 
 15/3 21/1 انحراف معیار

 خودکارآمدي والدینی

 40/18 50/21 میانگین آزمون پیش
 35/4 40/4 انحراف معیار 

 20/17 90/55 میانگین آزمون پس
 69/2 50/3 انحراف معیار 

 50/17 50/50 میانگین 1پیگیري 
 42/4 84/1 انحراف معیار 

 90/17 50/49 میانگین 2پیگیري 
 72/3 12/3 انحراف معیار 
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گیري مکرر در بررسی تأثیر پروتکل یکپارچۀ درمان فراتشخیصی بر مهارت  تحلیل واریانس عاملی با اندازه .3جدول 
 اجتماعی

 )هاي اجتماعی مقایسۀ دو به دو درون گروه آزمایش در مهارت(آزمون بنفرونی  .4جدول 

 ها مقایسه
 مشکالت رفتاري مهارت اجتماعی

 سطح معناداري هااوت میانگینتف سطح معناداري هاتفاوت میانگین
 0001/0 -70/5 0001/0 40/17 آزمون آزمون و پس پیش
 0001/0 -20/8 0001/0 20/21 1آزمون و پیگیري  پیش
 001/0 -00/8 001/0 10/18 2آزمون و پیگیري  پیش
 19/0 -50/2 016/0 80/3 1آزمون و پیگیري  پس
 22/0 -30/2 31/0 70/0 2آزمون و پیگیري  پس

 معناداري تفاوت اجتماعی مهارت هاي لفهؤم در گواه و آزمایش هاي گروه بین 3 جدول نتایج براساس
 آزمون نتایج از استفاده با گروهی، درون تفاوتبارة در دو به دو هاي مقایسه همچنین ).≥01/0P( دارد وجود

 سطح در پیگیري آزمون دو هر و آزمون پس با آزمون پیش نمرات تفاوت دهد می نشان 4 جدول در 1بنفرونی
01/0P≤ مشکالت کاهش و اجتماعی هاي مهارت افزایش بر درمان این دیگر عبارت به .است معنادار 

 .است شده حفظ پیگیري هاي آزمون طول در اثر این و دارد معنادار اثر مضطرب، آموزان دانش رفتاري

 بر فراتشخیصی درمانۀ یکپارچ پروتکل تأثیر بررسی در مکرر گیري اندازه با عاملی واریانس تحلیل .5 جدول
 خودکارآمدي

1. bonferroni test 

 مجموع آماري مشخصۀ ها مؤلفه
 مجذورات

 ۀدرج
 آزادي

 میانگین
 مجذورات

 مقدار
F 

 سطح
 معناداري

اندازة 
 اثر

 مهارت
 اجتماعی

 22/0 0001/0 91/7 41/522 3 25/1567 آزمون
 76/0 0001/0 69/89 15/5940 1 15/5940 درمان

 27/0 0001/0 80/10 39/713 3 18/2140 درمان * آزمون

 مشکالت
 رفتاري

 32/0 0001/0 58/13 55/149 90/1 25/285 آزمون
 75/0 0001/0 33/84 01/1316 1 01/1316 درمان

 34/0 0001/0 50/14 68/159 90/1 58/304 درمان * آزمون

 مجموع آماري مشخصۀ
 مجذورات

 درجۀ
 آزادي

 میانگین
 سطح F مقدار مجذورات

 اثر اندازة معناداري

 90/0 0001/0 66/271 86/1503 3 60/4511 آزمون
 95/0 0001/0 02/571 26/18868 1 26/18868 درمان

 91/0 0001/0 94/306 15/1699 3 46/5097 درمان * آزمون
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 )خودکارآمدي متغیر در آزمایش گروه درون دو به دوۀ مقایس( بنفرونی آزمون .6 جدول

 سطح معناداري هاتفاوت میانگین ها مقایسه
 0001/0 40/34 آزمون آزمون و پس پیش
 0001/0 00/29 1 آزمون و پیگیري پیش
 0001/0 00/28 2 آزمون و پیگیري پیش
 09/0 -40/5 1 و پیگیريآزمون  پس
 07/0 -40/6 2 آزمون و پیگیري پس

 معناداري تفاوت گواه و آزمایش هاي گروه در والدین خودکارآمدي نمرات بین ،5 جدول نتایج براساس
 آزمون نتایج از استفاده با گروهی درون تفاوتبارة در دو به دو هاي مقایسه همچنین ).≥01/0P( دارد وجود

 نیز ≥01/0P سطح در پیگیري آزمون دو هر و آزمون پس با آزمون پیش نمرات تفاوت دهد یم نشان بنفرونی
 در اثر این و بوده مؤثر والدینی خودکارآمدي افزایش بر فراتشخیصیۀ یکپارچ درمان بنابراین؛ است معنادار
 .است شده حفظ پیگیري هايآزمون طول

 گیري نتیجه و بحث
 بهنجار تحول از بخشی کودکان تحول سیر در و است خطر مقابل در طبیعی واکنشی اضطراب و ترس

 سبب و باشد بیشتر کودك همساالن در مقایسه با شده برانگیخته آشفتگی سطح که زمانی اما رود، می شمار به
 و مارتین( شود می شناخته اضطراب اختالل و آید شمار می به نابهنجار شود، او در مهارنشدنی پریشانی
با توجه به اثرات مخرب و ویرانگر اضطراب بر کودکان، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر  ).2007 ولکومار،

آموزان داراي اختالالت اضطرابی و  هاي اجتماعی دانش یکپارچۀ درمان فراتشخیصی بر مهارتپروتکل 
 هايزان مهارتآمده، تفاوت معناداري در می دست به هايیافتهبراساس  .خودکارآمدي مادرانشان انجام گرفت

توان گفت  آموزان در دو گروه گواه و آزمایش وجود دارد؛ بنابراین میدانش اجتماعی و مشکالت رفتاري
 است. این هاي اجتماعی و مشکالت رفتاري مؤثر هاي مهارتمؤلفه بر فراتشخیصی درمان یکپارچۀ پروتکل

، )1392( ، محمود و فرنامپور بخشیعبدي،  ،)2017(الپوزا و همکاران  پژوهشگرانی چون هاي یافته با نتیجه
 .همسویی دارد )2017( ، بارلو و همکاران)1396(، طالبی و همکاران )1396( عظیمی، امیدي، شفیعی و نادمی

 یدرمان یصی) درمان فراتشخ2011نظر بارلو ( اساستوان استدالل کرد که بریم افتهی نیا نییدر تب
 یو افسردگ یاختالالت اضطراب يدرمان برا یهدف اصل یجانیه يندهایااست و در آن فر جانیه برمتمرکز 

 واقعدر ).2011 همکاران، و بارلو(شود  می اجرا ،دارند يقو یجانیه يها مؤلفه که یاختالالت ریو احتماالً سا
 رییغت با رندیگ یم بهره جانیه میتنظ مؤثر يراهبردها از یاضطراب تیموقع کی با ییارویرو از پس که يافراد

آن در یجانیه مشکالت جهیدرنت و داشت خواهند را خود یمنف يهاجانیه تیریمد ییتوانا خود يهایابیارز
 در خود رفتارهاي و احساس افکار، تعامل از بهتري فهم افراد کند می کمک درمان این .ابدییم کاهش ها

 خود هیجانی هاي تجربه از بهتري گاهیآ گیرند می یاد هاآن .باشند داشته درونی هیجانی هاي تجربه ایجاد
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 ناشی رفتارهاي کنند، چالش جسمی هايهیجان و هااحساس از منفی شناختی هايارزیابی با ،دست بیاورند به
 شدت کاهش به هیجانی تنظیم اصالحات با هامهارت این ۀهم .کنند اصالح و شناسایی را هیجان از

 به تواند می امر این. شودمیمنجر  کارکردي سطح به هاهیجان ندنبرگردا و ناسازگارانه هیجانی هاي تجربه
 این که رود باال اضطرابی هايموقعیت در محیطی هاي محرك از شانارزیابی قدرت تا کنند کمک هاآن

 انزواي برگزیدن جاي به شان اجتماعی و عاطفی تعامالت افزایش درنهایت و هاآن بهتر عملکرد به مسئله
 .شود میجر من اجتماعی
 افکار چراکه ؛گرددبرمی مختلف هايموقعیت در ها آن رفتار و تفکر طرز به کودکان اضطراب فهم کلید

 ۀپای بر هاآن رفتار و احتمالی خطرهاي بر ازحد شیب توجه و مبهم رویدادهاي از نادرست تفسیر ۀپای برها  آن
می اجتناب زیچ همه از مضطرب کودکان .ستزاباضطرا و جدید هايموقعیت بۀتجر از گزینیدوري و اجتناب

؛ نیستند خود اضطراب کنترل به قادر ها آن .است آنان شخصیت خودکار و اساسی بخش فرارکردن و کنند
 دهند، بروز درستی به را خود احساساتتوانند  ینم ،شوند مواجه می مشکل اب شاناجتماعی تعامالت در بنابراین

 به قادر و کنندنمی برقرار تعامل خود همساالن با بازي در کنند، بیان را تقاضاهایشان مندانه تئجر توانند نمی
 بر مبتنی هاي مهارت آموزش ترتیب . بدین)1394 همکاران، و یراپ( نیستند همدالنه و مؤثر ارتباط برقراري

 دهند نشان درستی ردعملک زا اضطراب هاي موقعیت در هم بتوانند تا کند می کمک افراد این به هیجان تنظیم
 .کنند رفتار تر پخته همساالن گروه با ارتباط در هم و

 درمانۀ یکپارچ پروتکل تأثیر تحت نیز والدینی خودکارآمديدهد  می نشان پژوهش این سوي دیگر از
 زا حاصل هاي یافته با یافته این .دارد وجود معناداريۀ رابط متغیر دو این میان و یافته افزایش فراتشخیصی

 و )2016( همکاران و نسنیمارت )،2019( یم شیاهرنر و گروسمن )،1398( همکاران و ینرگس پژوهش
 یم شیاهرنر و لکیب و )1395( یزمستان و یمانیا )،2020( نقش و زاده قاسم ،)2017( ،همکاران و الپوزا

 .ی داردخوانهم )2012(
 مهمة کنند بینی پیش کودکان در رفتاري تمشکال وجود که کرد بیان چنین توان می یافته این تبیین در

 اینکه از خود ادراك و انتظارات در مادران ویژه به والدین شود می سبب و رود می شمار به والدین خودکارآمدي
 احساس و شوند ضعف دچار ،کنند عمل مؤثر و شایسته اي گونه به والد یکعنوان  به توانندمی حد چه تا

 باال والدینی خودکارآمدي سطح با پدران و مادران ).2008 همکاران، و ویور( باشند داشته پایین خودکارآمدي
 تحول با مرتبط مشکالت با تري مناسبشکل  به و ندهست  مناسب والدگري مهارت سبک کسب درصدد
 هاي موقعیت در پایین والدینی خودکارآمدي سطح داراي والدین کهدرحالی؛ آیند می کنار خود فرزندان
سبب  والدینی خودکارآمدي پایین سطوح ).2005 پرینز، و جونز( نیستند اوضاع مهار به قادر ساز مشکل

 تعامل در منفی هاي شیوه دیگر و هیجانی فرزندپروري رفتارهاي از استفاده به بیشتري گرایش ها آن شود می
ۀ یکپارچ پروتکل .داشته باشد مخربی اثرات مدت طوالنی در تواند می موضوع این که باشند داشته فرزندشان با

 تالش هیجانی فرزندپروري رفتارهاي جاي به سالم فرزندپروري رفتارهاي بر کیدأت با فراتشخیصی درمان
 هیجانی الگوبرداري و تشویق و باثبات انضباط همدلی، ابراز سالم، بخشی استقاللمانند  رفتارهایی تاکند  می
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 از الگوییۀ ارائ و ثباتنبود  گري، سرزنش گري، کنترل و گري ایتحم بیشمانند  رفتارهاي جایگزین را سالم
 و زا آسیب توانند می هیجانی فرزندپروري رفتارهاي این از هریک .کند اجتناب و شدید هیجانات مفرطۀ تجرب

 احتمال وهستند  تر حساس سرزنشمواجه هستند، در برابر  شدید منفی هیجانات با که کودکانی .باشند مخرب
 اینکه وجود با .کنند برداشت انتقاد و سرزنش صورت به را خنثی رفتارهاي یا نظرات که دارد وجود ريبیشت

 رفتارهايبیشتر  از، باشند خود رفتار و گفتار مراقب کنند می سعی، دارند فرزندانی چنین که والدینیبیشتر 
 هاي واکنش. در این میان هستند اطالع بی، کند قلمداد سرزنش ها آن فرزند است ممکن که بیاناتی و ظریف
 نکردن استفاده .دهد قرار ناکارآمدي احساس و تنگنا در را ها آن و باشد رکنندهیغافلگ تواند می فرزندان رفتاري

 آنان شایع رفتارهاي دیگر از خود فرزند احساسات طرد و گرفتن نادیده انکار، و همدالنه جمالت از والدین این
 را والدین امر این و شود میمنجر  فرزندشان منفی هیجانات افزایشمانند  منفیۀ ستناخوا عواقب به که است

 که پژوهش این در شده گزارش رفتاري مشکالت کاهش بنابراین؛ )1398 همکاران، و بارلو(کند  می مستأصل
 زا والدین آگاهیکمک  به را کودك-والد روابط بهبود، است فراتشخیصی درمانۀ یکپارچ پروتکل حاصل

دارد.  پی در، شودمی ورحمله اضطراب که مواقعی در خود فرزند با سازگارانه و مطلوب تعامل چگونگی
 رفتارهاي برابر در تشویق و باثبات انضباط همدلی، بخشی، استقاللمانند  سالم رفتاري انتخاب همچنین

 .شود منجر نانآ خودکارآمدي احساس افزایش به تواند می والدین سوي از هیجانی فرزندپروري
 کرونا ویروس شیوعدلیل  به که کرد اشاره موضوع این به توان می پژوهش این هاي محدودیت از پایان در

 تکرار مجدد مطالعه این است الزم نظر به کودکان بر واردشده مضاعف اضطراب و پژوهش انجام زمان در
 درمانۀ یکپارچ پروتکل اینکه به توجه با شود می پیشنهاد. همچنین داد افزایش را تعمیم قابلیتبتوان  تا شود

 پدران عملکردي تغییرات بعدي مطالعات در توان می، کند می استقبال والدین زمان هم حضور از فراتشخیصی
 پیگیري جلسات فواصل در مسئله حل تمرین منظور به تقویتی جلسات از و شود بررسی مادران با مقایسه در

 .شود استفاده

 منابع
 عابـد  الیـ ژۀ ترجمـ  .یاجتماع-یروان وی کیزیوفیب میمفاه ).1390( ك. ر،یویچ و.، ج نکل،یه .،ب ،بئر و.، س زر،اسملت

 .یسالم :تهران. يدیسع
 میتنظـ  و راباضـط  ،یافسردگ يها نشانه بر یصیفراتشخ درمان یاثربخش ).1395( .م ،یزمستان و ،.م ،یمانیا

 .1-21 ،)32(11 .معاصری شناس روانۀ دوفصلنام .جانیه
ی صـ یفراتشخ درمـان ي بـرا  کپارچهی پروتکل ).1398( .ا لک،یب و.، ج شرمن، .،س ،يکند .،ژ ،یم-شیاهرنر .،د بارلو،

 .نایس ابن :تهران .یمیابراه سالک الیل و زاده قاسم سوگندۀ ترجم. کودکانی جانیه اختالالت
 .آگاه :تهران .يرفتار علوم در قیتحقي ها روش ).1383( .ا ،يحجاز و ،.ع بازرگان، .،ز سرمد،
 زانیـ م و سانحه از پس استرس اختالل عالئم کاهش بر يرفتاری شناخت درمان یاثربخش یبررس ).1389( .ر ،یحرفت

ـ یترب علـوم  ةانشکدد. یعموم یشناس روان ارشد یکارشناس ۀنام انیپا .یجسمة دیآزارد کودکان در يپرخاشگر  و یت

http://bjcp.ir/article-1-813-fa.html
http://bjcp.ir/article-1-813-fa.html
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 ی.لیاردب محقق دانشگاه ی.شناس روان
 والدین گام به راهنماي گام: مضطرب کودك به کمک). 1394. ( ه لینهام، و ،.و کابم، ،.س اسپنس، ،.آ ویگنال، ،.ر راپی،
 .ارجمند: تهران. رستمی سمیرا ترجمۀ. درمانگران و

 مقیـاس  از استفاده با پذیرآموزش ذهنی ماندة عقب کودکان از یگروه در اجتماعی مهارت بررسی ).1378( .شهیم، س
 .18-37 ،)1(4 .تربیتی علوم و شناسی مجلۀ روان. اجتماعی مهارت بنديدرجه

 راهبردهـاي  بهبود بر یکپارچه فراتشخیصی درمان اثربخشی). 1396( .ل یعقوبی، ، و.ر نوروزي، ،.م نایینی، ،.ن طالبی،
 .160-166، )3(19 .روانی بهداشت اصول مجلۀ .نابارور زنان اجتماعی ازگاريس و هیجان شناختی تنظیم

هـاي  خـانواده  در نوجوان مادر تعارض و مادر خودکارآمدي بر مؤثر والدینی آموزش برنامۀ تأثیر ).1394( .طهرانچی، ف
 .بهشتی شهید دانشگاه خانواده. پژوهشکدة .درمانی خانواده شناسیروان ارشد کارشناسی نامۀ پایان. مادرسرپرست

. سـاله  6-2 کودکـان  مـادران  والـدینی  در خوداثرمندي مؤثر عوامل ).1389( .م آبادي، فتح و. اناري، آ ،.ك طهماسیان،
 .483-495، )4(6 .پژوهی فصلنامۀ خانواده

 کـاهش  در کپارچهی فراتشخیصی درمان کارایی ارزیابی). 1392( .ع فرنام، ، و.محمودعلیلو، م ،.پور، عبخشی ،.عبدي، ر
 .375-390، )5(11. رفتاري علوم مجلۀ تحقیقات. فراگیر اضطراب اختالل به مبتال زنان هاي نشانه شدت

 ابعاد بر هیجانی تنظیم بر مبتنی فراتشخیصی درمان اثربخشی ).1396( .آ ، و نادمی،.شفیعی، ا ،.ع امیدي، ،.عظیمی، ع
 ،)10(20 .اراك پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  مجلـۀ . دختر دانشجویان در اجتماعی و فردي سازگاري و هیجانی تنظیم

73-62. 
 مـدارس  آمـوزان دانـش  خـودراهبر  یـادگیري  و اجتمـاعی  هـاي  مهارت مقایسۀ ).1397( .م صالحی، و ،.م پیشه، قناعت

 .73-88، )33(1 .آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی-علمی فصلنامۀ. دوم متوسطۀ دورة سنتی و هوشمند
 اجتمـاعی  مهـارت  و فراشـناختی  باورهـاي  براسـاس  اجتمـاعی  اضطراب بینی پیش). 1400( .باباپور، ج ، و.اي، نهگنج

 .31-45 ،)60(15 .شناختی ن روا نوین هاي پژوهش فصلنامۀ .نوجوانان
اثربخشـی درمـان فراتشخیصـی یکپارچـه بـر حساسـیت        ).1398( .، و اشـرفی، ع .، داوودي، ا.، فتحـی، ع .نرگسی، ف

مجلـۀ دسـتاوردهاي    .اجباري در افراد دچار اختالل وسواسی اجباري-طرابی، تحمل پریشانی و عالئم وسواسیاض
 .49-66،)22(26 .)شناسی علوم تربیتی و روان( شناختی روان

مادر و معلم: سیاهۀ رفتاري کودك در شهر /پدر هنجاریابی سه نسخۀ کودك، ).1390( .، و عریضی، ح.یزدخواستی، ف
 .60-70، )1(17 ).اندیشه و رفتار( شناسی بالینی ایران پزشکی و روان مجلۀ روان .اصفهان
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