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ما کودک و عالئم اختالل اضطراب جدایی کودکان انجام شده است. ا -ای تعامل والد : مطالعات متعددی پیرامون اثربخشی برنامه مداخلهزمينه

گری هیجان بر عالئم اختالل اضطراب جدایی کودکان پرداخته باشد کودک مبتنی بر مربی -ای تعامل والد اثربخشی برنامه مداخلهپژوهشی که به 

اب گری هیجان بر عالئم اختالل اضطرکودک مبتنی بر مربی -ای تعامل والد اثربخشی برنامه مداخله: هدف پژوهش حاضر هدف مغفول مانده است.

گروه کنترل یود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  با همراه آزمونپس – آزمونپیش با طرح : پژوهش از نوع آزمایشیروشجدایی کودکان بود. 

ای به گیری تصادفی خوشهآموز به روش نمونهدانش 31. تعداد بود 58-55نفر( در سال تحصیلی  0282) 01منطقه آموزان دختر پایه اول ابتدایی دانش

 ییجدامقیاس سنجش اضطراب  قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش عبارتند از: نفر( 09کنترل )عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و 

محقق ساخته، ) یجانه گریکودک مبتنی بر مربی -ای تعامل والد و برنامه مداخله( 2113نسخه والد و کودک، هان، هاجینلیان، ایسن، وندر و پینکاس، )

-ای تعامل والد برنامه مداخله :هايافته ( و تك متغیره انجام شد.MANCOVAها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره )تحلیل داده (.0358

رانی از وقوع حوادث خطرناک یی، ترس از بیماری و نگتنهاگری هیجان به طور معناداری در کاهش ترس از رهایی، ترس از کودک مبتنی بر مربی

های گری هیجان شرکت کردند نشانهکودک مبتنی بر مربی -ای تعامل والد برنامه مداخله آموزانی که در: دانشگيرینتيجه(. >P 10/1بود )مؤثر 

 .، کودکانجدایی اضطراباختالل گری هیجان، کودک، مربی -برنامه مداخله ای تعامل والد : يدهاكلواژه  اختالل اضطراب جدایی کمتری داشتند.
Background: Numerous studies have been conducted on the effectiveness of the parent-child interaction intervention 
program and the symptoms of separation anxiety disorder in children. However, research that has addressed the 
effectiveness of the parent-child interaction intervention program based on emotion coaching on symptoms of separation 
anxiety disorder has been overlooked. Aims: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the parent-child 
interaction intervention program based on emotion coaching on the symptoms of separation anxiety disorder in children. 
Method: Experimental research with pre-test-post-test design with Yood control group. The statistical population of the 
study included all female primary school girls in District 10(1282 person) in the academic year of 2019-2020. Thirty 
students were randomly selected for cluster sampling and randomly assigned to two experimental and control groups (15 
subjects). The research tools are: Measurement of Separation Anxiety Scale (Parent-Child Version, Han, Hajinlian, 
Essen, Wender and Pinkas, 2003) and Parent-Child Interactive Intervention Program Based on Emotional Coaching 
(Researcher Made, 2019). Data analysis was performed using multivariate and single variable covariance analysis 
(MANCOVA). Results: The parent-child interaction intervention program based on emotion coaching was significantly 
effective in reducing the fear of liberation, fear of loneliness, fear of disease and worry about the occurrence of 
dangerous events (P< 0/01). Conclusions: Students who participated in the parent-child interaction intervention 
program based on emotion coaching had fewer symptoms of separation anxiety disorder. Key Words: Parent-child 
interaction intervention program, emotion coaching, separation anxiety disorder, children 
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 مقدمه

 ای در ابعاد مختلف اجتماعی،رشد و پیشرفت هر جامعه

انی اقتصادی و فرهنگی نیاز به جمعیتی دارد که از نظر روانی و جسم

سازان آن جامعه ای، آیندهسالم باشند، کودکان امروز در هر جامعه

تواند بر سالمت و خواهند بود، لذا سالمتی و بیماری این قشر می

به عنوان  کودکان آینده فردای هر جامعه و کشوری مؤثر باشد،

در معرض انواع اختالالت  پذیر،های سنی آسیبیکی از گروه

در این سنین به  پذیرید که عوامل آسیبروانشناختی قرار دارن

از یك طرف و کنترل شرایط  فرآیند فعال رشد و شرایط خاص آن

محیطی و موقعیتی کودک توسط والدین و بزرگساالن از طرف 

شود، طبق مطالعات انجام شده گزارش شده دیگر نسبت داده می

درصد کودکان در طول زندگی خود  22تا  09است که بین 

محمدی و کنند )عاطفی یا رفتاری را به شدت تجربه می اختالالت

 (.0357همکاران، 

های هیجانی در ترین اختالل، از شایع0اختالل اضطراب جدایی

 08تا  3دوران کودکی و نوجوانی است و میزان شیوع آنها بین 

(. اضطراب 2103ایساو و گابیدان، است )درصد گزارش شده 

شوند، قابل لین بار وارد مدرسه میجدایی در کودکانی که برای او

بینی است ولی تشخیص اختالل اضطراب جدایی زمانی مطرح پیش

شود که اضطرابی مفرط و نامتناسب با سطح تحول و هنگام می

 جدایی از شخص مورد دلبستگی بروز پیدا کند. بر اساس متن

( 2103های روانی )راهنمای تشخیصی و آماری اختالل پنجمین

یص اضطراب جدایی کودکان ضرورت دارد که حداقل برای تشخ

سه نشانه در رابطه با نگرانی مفرط در مورد جدایی از شخص مورد 

ها هفته وجود داشته باشد. این نگرانی 2دلبستگی و به مدت حداقل 

احتماال به صورت امتناع از رفتن به مدرسه، ترس و ناراحتی هنگام 

های مکرر با مضمون بوسجدایی از افراد مورد دلبستگی و کا

کند. تشخیص اضطراب جدایی در کودکی عامل جدایی تظاهر می

نژاد، طالییاست )روان در طول زندگی خطر مهمی برای سالمت

ها و عالئم اختالل اضطراب ویژگی (.0352مظاهری و قنبری، 

جدایی در کودکان عموما به صورت ترس و نگرانی مفرط هنگام 

معموال والدین(، نگرانی نسبت به دلبسته )افراد  جدا شدن از خانه یا

آسیب دیدن خود و یا افراد دلبسته، بروز رفتارهای اجتنابی در 

                                                           
1. Separation Anexiety Disorder (SAD) 

و گاهی بروز مشکالت و  های جدایی از افراد دلبسته یا منزلموقعیت

های بدنی مانند سرگیجه، سر درد، مشکالت گوارشی، شکایت

این اضطراب با سطح  دهد. شدتتهوع و استفراغ خود را نشان می

ای که میزان رشدی و سن تقویمی کودک نامتناسب است، به گونه

های جدایی با در موقعیت و اضطراب کودک قراریاجتناب و بی

های ناسازگار به شکل سطح سنی وی هماهنگ نیست و واکنش

بهاتیا و کنند )ها بروز پیدا میو مشکل ساز در این موقعیت افراطی

. سیر رشدی اختالل اضطراب جدایی ممکن است به (2108گویال، 

ای باشد که با فرآیند تحول هیجانی اجتماعی طبیعی کودکان گونه

هایی نیز بین این دو جریان هر چند گاهی شباهت تداخل پیداکند،

های ماهگی تا سال 3شود. کودکان به طور طبیعی از حدود دیده می

ماندن و روبه  تنهافراد غریبه، پیش از ورود به مدرسه نسبت به دیدن ا

های جدید به خصوص در نبود مراقبان اصلی رو شدن با موقعیت

دهند. آنها در این شان، میزانی از ترس، نگرانی و استرس را نشان می

خواهند و جویی بیشتری را با مراقبان خود میشرایط عموما نزدیکی

عی نشانگر حتی نبود حدی از اضطراب جدایی در این سنین به نو

باندیلو، است )ناایمن و یا مشکالت دیگر در کودکان  دلبستگی

گیری . سال اول زندگی در شکل(2107میچایلز و ویدیکیند، 

از اهمیت حیاتی  احساس امنیت و ایجاد حس اعتماد در کودک

های خلقی کودک برخوردار است. طی این دوره ترکیبی از ویژگی

و مخصوصا رفتارهای تربیتی مراقبان تربیتی  -به همراه محیط رشدی 

و یا احساس ناامنی را شکل دهد که  های احساس امنیتتواند پایهمی

گیری اختالل اضطراب تواند در مراحل بعدی رشد زمینه شکلمی

 (.2107تهیباوت، کند )جدایی را فراهم 

در سنین پیش از دبستان شروع  اختالل اضطراب جدایی اغلب

آن در طول زندگی بسته به شرایط فرد با شدت  شود و سیر بروزمی

و ضعف همراه است. همچنین نمودهای اختالل اضطراب جدایی در 

از رفتن به مدرسه  ترسنسن مختلف فرق دارد، مثال کودکان کوچ

این نمودها تغییر می  کنند و به تدریج در بزرگسالیخودداری می

ر و فرزندانشان تبدیل یابد، مثال به نگرانی زیاد در باره سالمت همس

شود. این اختالل ممکن است با پیامدهای منفی گوناگونی از می

هایی مثل رفتن به گیر کارکردهای فردد در زمینهقبیل کاهش چشم

مدرسه، ایجاد ارتباط، زندگی مستقل، ترک خانه پدری، رفتن به 

طرد اجتماعی و یا افزایش  خوابیدن، افت تحصیلی، تنهامسافرت، 

 (.0357پیرزادی، باشد )خودکشی همراه خطر 
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شیوع اختالل اضطراب جدایی و تأثیری که این اختالل بر 

گذارد، پژوهشگران حوزه عملکردهای طبیعی کودک و خانواده می

 کودک و خانواده را به تحقیق در این زمینه فرا خوانده است،

ن شناسی این اختالل صورت گرفته نشای سببمطالعاتی که در زمینه

داده است عالوه بر علل ژنتیك و نورولوژیك، الگوی دلبستگی 

هایی که الگوی روابط های تك والدی، خانوادهناایمن، خانواده

نزدیك و به هم تنیده دارند، خصوصیات سرشتی کودک، 

 رفتارهای و افسردگی والدین و اضطراب پروری، فرزند هایسبك

مؤثر است )طالب پور والدین، در شکل گیری این اختالل  نادرست

 نقش عوامل به جدید نظریات و (. تحقیقات0350و همکاران، 

می  تأکید کودکان در اضطرابی اختالالت تداوم و بر رشد والدینی

گر از گر و بسیار کنترلو سبك والدینی بسیار مداخله نمایند

 اختالالت با ارتباط در شده شناخته والدینی عوامل مؤثرترین

 (.2117)هاویگرست و هارلی،  است انکودک اضطرابی

 در ایجاد والدینی نادرست رفتارهای تأثیر زمینة در که مطالعاتی

 که داد است نشان شده انجام کودکی دوران اضطرابی اختالالت

 قبیل از مختلف هایبه شیوه است ممکن مضطرب کودکان والدین

 ،کودک رفتارهای حد از بیش اجتناب، کنترل یا ترس سازیمدل

 از بیش و افراطی حمایت کودک، روانی کردن استقالل محدود

صورت  به و سهواً او اجتنابی هایپاسخ تسهیل و از کودک حد

 ( بر2113)وود،  برانگیزند آنها در را اضطرابی هایپاسخ ناخودآگاه

 این نکته ( نشانگر2110) یراپ و هادسون پژوهش نتایج اساس همین

 رابطه کودکان اضطراب والدین و یتربیت هایسبك بین که است

 بسیاری عوامل تأثیر تحت اغلب کودک والد تعامالت .دارد وجود

 تعارضات رفتاری، هیجانی، اختالالت ناپایداری شامل که دارد قرار

 (.2103گاو و چانگ، است )های والدگری سبك و کودک والد

در  ینوالد یگرمداخله تأثیر به 2113همکاران مك لئود و  وود،

نفس آنان اشاره به عزت یبآس ینو همچن کودکان یافتگینا رشد

 والدینی، عوامل مهم . بر اساس مطالعات انجام گرفته یکی ازکندیم

و ظهور  بروز ینحوهیجانات است که بر در مورد ه ینوالد یباورها

علیلو، یادگاری، حق نظری، گذارد )در تعامل با کودک اثر میآن 

 یباورهارغم اینکه ( علی0352آباد، ی نصرتپور شریفی و هاشم

کننده  ینیبیشپ ینبه عنوان مهمتردر مورد هیجانات  ینیوالد

اما به طور عمده در رابطه با شود ینی محسوب میوالدی رفتارها

 ت )بوگیلز وقرار نگرفته اس یمورد بررس یاختالالت اضطراب

فرا " یتهمبه ا های اخیر توجه( در سال2113بریچمن توسانیت، 

شدن مفهوم مرتبط منجر به مطرح ، "2یجانفرا ه نگرش"و  "0یجانه

 "3ینیوالد فراهیجان نگرش" عنوان تحت کودک–با تعامالت والد

 یقاتکودکان در تحق یجانیو نقش آن در رشد ه ه استشد

نگرش فراهیجان " .قرار گرفته است یمورد بررس یزن یاگسترده

در مورد  داز احساسات و افکار فر فتهریاساختا یامجموعه "والدینی

 (.2113)ایولینی، است  " فرزندان یجاناتخود و ه یجاناته

محافظت  یرمتغ یكبه عنوان  یجانکه فراه اندکرده یانب محققان

قابل تحمل  یرغ یهایتموقع یانبارکننده از کودکان در برابر اثرات ز

)کاتز و شود یهمساالن م ینب یکند و منجر به روابط بهتریعمل م

چهار نوع نگرش فراهیجان  0531 گاتمن (.2112ویندسکرنلسون، 

و  9، ناراضی 2گیرکند که شامل والدین آسانوالدینی را مطرح می

دسته چهارم تحت عنوان والدین  تنهابه هیجان کودک و  3توجهبی

 است که دارای نگرش مثبت نسبت به هیجان است. 7مربی هیجان

 یجانیفراه هاینگرش یکه دارا ینیوالدد است معتق 0531گاتمن 

شان از یندارد که در روابط والد یاحتمال کمتر هستند، تمثب

روابط  وجود دارد که یشتریو احتمال بتحقیر کردن استفاده کنند 

ین والدین در عقاید ا داشته باشند. یقو تشو ینهمراه با تحس یوالد

در عین حالی که برای  گری در سطح باالیی هستندمربوط به مربی

اند اما برای رفتارها حد و مرز در نظر ی هیجانات ارزش قائلهمه

اند گیرند. زیرا معتقدند که کودکان نیازمند یادگیری این مسئلهمی

 (.2118که چگونه هیجانات خود را مدیریت کنند )تالریس، 

( نشان داده است، در 0557هوون )تحقیقات گاتمن، کاتز و 

میزان ارزشی که والدین برای هیجانات خود عاملی خانواده، سیستم ت

قائلند و عقاید آنان در مورد ابراز هیجانژات، میژزان آگژاهی آنان از 

شان درکمك به شان، میزان اشتیاق و کفایت احساسات و هیجانات

دهد گیری دنیای هیجانی فرزنژدان، به فرزندانشان آموزش میشکل

به دست آورند و بژه دانش ود و دیگران تا در مورد هیجانات خ

کند تا در ها به فرزندان کمك میاین آموزش همژان انژدازه

 به مژدیریت ایژن هتولید کنند کهایی را حلهای هیجانی راهموقعیت

                                                           
1. meta-emotion 
2. meta-emotion philosophy 
3. parental meta-emotion philosophy 
4. laissez-faire parenting 
5. emotion disapproving parenting 
6. emotion dismissing parenting 
7. emotion coaching parenting 
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 .شودیممنجرها موقعیت

( به نتایج پژوهشی که توسط گاتمن در طول سه 2113) یولینیا

ودک و خانواده آنان صورت گرفت سال بر روی پنجاه و هفت ک

گری مربیباورهای  رابطه میانهای این تحقیق یافتهکند. اشاره می

ای که مورد و سالمت جسمی و روانی کودکان پنج ساله هیجانی

های ، به این صژورت کژه آنژان بیماریرا تأیید نمودمطالعه بودند 

اجتمژاعی کردند، از لحاظ تعامالت فیزیکی کمتری را تجربه می

دادند، دارای توانایی خود تنظیمی شایسژتگی بهتژری را نشژان مژی

و پیشرفت تحصیلی داشتند  بهتری بودند و توانایی تمرکز بیشتر

 .دادندبهتری از خود نشان می

در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر  (2105اسکودر و همکاران )

و  استرس بر میزان رضایت و (PCIT)درمان متقابل والد و کودک 

 سمیاوت فیدر کودکان خردسال مبتال به اختالل طرفتارهای مخرب 

به طور قابل توجهی کاهش رفتارهای مختل کننده   PCITدریافتند، 

بینی کرد و تغییرات قابل توجهی در نمرات را پیش WLC نسبت به

را توضیح داد. عالوه بر این، مهارت  ECBI در خرده مقیاس شدت

به طور قابل توجهی بهبود یافت. اما، از  WLC ه باوالدین در مقایس

داری در میزان رضایت کودک، شدت نظر آماری تفاوت معنی

به عنوان یك  PCIT اوتیسم و استرس والدین مشاهده نشد. نتایج از

پشتیبانی  ASD درمان مبتنی بر شواهد برای رفتارهای مخرب در

(، 2107دسون )هاکرد. همچنین نتایج پژوهش هارول، هووینگ و 

نشان داد که والدینی که فرزندان مبتال به اختالل اضطرابی دارند در 

نسبت به هیجانات خود و  مقایسه با والدینی که کودکان سالم دارند،

دارند. این پژوهش  گری هیجانی کمیکودکشان آگاهی و مربی

دهند آگاهی هیجانی موید نتایج تحقیقات پیشین است که نشان می

ضعف در  ،احساسات یگریاز مرب کم و استفادهدین کم وال

اجتماعی کودکان را به دنبال خواهد داشت.  –های عاطفی مهارت

گری ( رابطه میان مربی2102استتلر )در تحقیق کاتز، ملیکن و 

اجتماعی، سالمت جسمی، موفقیت -هیجانی با سالمت روانی

 تحصیلی نیز تأیید شده است.

زای اختالل میزان شیوع و پیامدهای آسیببنابراین، با توجه به 

ساز و تداوم اضطراب جدایی و با در نظر گرفتن علل و عوامل زمینه

های روانشناختی و بخش این اختالل، پژوهشگران بر مبنای نظریه

ای رایج و معاصر در این حوزه به مطالعه و بررسی اثربخشی مداخله

از این نظریات بر درمان یا  ای برخاستههای مداخلهها و شیوهبرنامه

از بین  اند.کاهش نشانگان و عالئم اختالل اضطراب جدایی پرداخته

کودک و ارتباط  -ی والد ی رابطهمطالعات انجام گرفته در زمینه

توان به پژوهش باقری، طهماسیان و آن با اختالالت اضطرابی نیز می

بی والدگری ( اشاره کرد که اثربخشی برنامه ترکی0357) یمظاهر

آگاهانه و مدیریت والدین را در بهزیستی و شادکامی کودکان ذهن

مورد ارزیابی قرار داده است و نتایجی که گزارش نموده است نشان 

کودک شده که نهایتا  -دهد این روش موجب بهبود رابطه والد می

 کند.به ارتقاء بهزیستی روانشناختی کودکان کمك می

 طهماسیان و من، مظاهری، حیدریعابد، پاکدادر پژوهش 

آمیز به آموزشی تحت عنوان گوش دادن احترام ( بسته0353)

کودکان تهیه شد و سپس اثربخشی آن در بهزیستی روانشناختی 

کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج اجرای این برنامه نیز 

بخش بوده وبه ارتقای بهزیستی روانشناختی کودکان کمك رضایت

( در پژوهش 0353) یخانجانو  محمد پور پور،اسماعیله است. کرد

–خود با عنوان اثربخشی مدل اصالح شده درمان تعامل والد 

دبستانی: یك کودک بر عالئم اضطراب جدایی کودکان پیش

کودک  9که از نوع تك آزمودنی بود بر روی  مطالعه موردی،

که مداخله مبتنی بر  دبستانی شهر تبریز به این نتیجه دست یافتندپیش

های اختالل اضطراب در کاهش نشانه کودک -درمان تعامل والد 

( در پژوهشی 0352) یمیمق دبستانی مؤثر بود.جدایی کودکان پیش

های ساله مهد کودک 7-3کودک  22از نوع آزمایشی بر روی 

خصوصی شهر تهران با هدف بررسی اثربخشی آموزش تعامل والد 

ساله  7-3کودکان  اختالل اضطراب جدایی بر نشانگان کودک-

توانسته به کاهش  کودک -تعامل والد  دریافت مداخله مبتنی بر

خیمه  نژادقلی شدت نشانگان اضطرابی در کودکان منجر شود،

( در پژوهش نیمه 0352)و گلستانه  ریشهری پوالدی ،سری

 دختر مقطع ابتدایی شهر بوشهر با موزآدانش 90آزمایشی بر روی 

 هاینشانه بر کودک -والد  تعامل درمان اثربخشی عنوان بررسی

 شهر ابتدایی مقطع دختر آموزاندانش در جدایی اضطراب بالینی

 -بوشهر به این نتیجه دست یافتند که، درمان گروهی تعامل والد 

ناراحتی در هنگام )های اضطراب جدایی بر تمامی مؤلفه کودک

امش در هنگام جدایی( تأثیر جدایی، نگرانی از جدایی و آر

( با هدف اثربخشی 0350پور و همکاران )معناداری داشت. طالب

های اختالل کودک بر کاهش نشانه -درمان گروهی تعامل والد 

آموزان که پژوهشی از نوع آزمایشی میدانی اضطراب جدایی دانش
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به  دوره ابتدایی شهر اصفهان اجرا شد آموزدانش 29بود و بر روی 

موجب کاهش  ین نتیجه دست یافتند که درمان تعامل والد کودکا

نشاط  ،عباسی های آزمایش شد.دار اضطراب جدایی گروهمعنی

بر  تجربی( در پژوهشی از نوع نیمه0385) یانمحمدو آقا دوست

 مهد 00کودک دارای اختالل اضطراب جدایی در  22روی 

کودک  -الد هدف اثربخشی درمان تعامل و شهر مشهد با کودک

های اختالل اضطراب جدایی دریافتند، درمان تعامل بر کاهش نشانه

در شدت عالئم اضطرابی در گروه آزمایش از نظر  کودک -والد 

 آماری کاهش معناداری پدید آورده است.

( و عابد و 0357همکاران )نظر از این دو مطالعه باقری و صرف

ی انجام گرفته در داخل ها(، محقق با مرور پژوهش0353همکاران )

ای پیرامون موضوع پژوهش حاضر به هیچ برنامه و خارج از کشور

گری هیجانی والدین تدوین یا که بر مبنای رویکرد هیجانی و مربی

اجرا شده باشد برخورد نکرده است و آن عده از مطالعاتی که با 

کودک و اختالالت عاطفی رفتاری کودکان  -موضوع تعامل والد 

کودک آیبرگ  -به اجرای برنامه تعامل والد  تنهادارد  وجود

پرداخته و اثربخشی آن را در مورد انواع اختالالت کودکان مورد 

  اند.ارزیابی قرار داده

های آموزشی و مطالعات مختلف که مبتنی در بسیاری از روش

کودک بودند، بعد هیجانی والدین، که نقش  -بر بهبود رابطه والد 

کودک دارد،  -ی بین والد ایجاد، حفظ و تداوم رابطهمؤثری در 

در پژوهش حاضر، این  کمتر مورد توجه واقع شده است، بنابراین

 ی برنامه آموزشی، مورد توجه واقع شده بودامر به عنوان اصل و پایه

ای و محققان در تالش بودند تا به بررسی اثربخشی برنامه مداخله

 گری هیجانی بپردازند.ربیتعامل والد کودک مبتنی بر م

 روش

 – آزمونپیش با طرح یشیآزما پژوهش حاضر از نظر روش،

بود. جامعه آماری این پژوهش شامل  گواهگروه  با همراه آزمونپس

بود که در سال  01منطقه آموزان دختر پایه اول ابتدایی دانش تمامی

به تحصیل بودند. تعداد این دانش  مشغول 0358-55تحصیلی 

نفر مدارس غیردولتی بود.  350نفر مدارس دولتی و  0282وزان آم

به  01نمونه پژوهشی از بین چهار مدرسه ابتدایی دخترانه منطقه 

ای انتخاب شد. بدین منظور ابتدا گیری تصادفی خوشه روش نمونه

این چهار مدرسه از بین مدارس دولتی منطقه به طور تصادفی 

ارس، یك کالس پایه اول به طور انتخاب و سپس از هر کدام از مد

نفر بودند. سپس پرسشنامه  021تصادفی انتخاب شدند. این تعداد 

فرم والدین جهت  (2113) یلنیانهاجاضطراب کودکان هان و 

تکمیل به والدین ارائه شد و پس از بررسی نتایج از بین این تعداد 

اب ای تصادفی انتخگیری تصادفی خوشهنفر به طور روش نمونه 31

نفر از تعداد  39گری مشاهده شد که تعداد شدند. در مرحله غربال

های مذکورشان از نقطه برش کل جمعیت نمونه اولیه نمره مؤلفه

را داشتند. در نهایت از این  های ورود به تحقیقبیشتر بود و مالک

نفر به تصادف برای ورود به تحقیق انتخاب گردیدند و  31بین 

نفره به عنوان گروه  09ور تصادفی در دو گروه سپس این تعداد به ط

گری هیجانی برنامه مربی . سپسجایگزین شدند و گواه آزمایش

دقیقه ای درگروه آزمایش اجرا شد.  51جلسه  01والدین به مدت 

هیچ آموزشی دریافت نکردند. در پایان و پس  گواهدر مقابل گروه 

مل آمد و نتایج آن عه از اتمام دوره، پس آزمون از هر دو گروه ب

یی هاتنبرش برای مؤلفه ترس از  ةنقط مورد ارزیابی قرار گرفت.

(، مؤلفه ترس از 03، مؤلفه ترس از رها شدن نمره )03با برابر 

(، مؤلفه نگرانی در مورد وقوع حوادث 09بیماری جسمانی نمره )

 و (،23های امنیت نمره )(، مؤلفه فهرست نشانه09خطرناک نمره )

-مالک ( به دست آمد.09فراوانی حوادث خطرناک نمره ) مؤلفه

های ورود این پژوهش عبارتند از: گروه منتخب اختالل روانی و 

ای و فعالی، نافرمانی مقابلهرفتاری همزمان مانند افسردگی، بیش

این تشخیص با توجه به پرونده تحصیلی )پرخاشگری نداشته باشند 

در زمان پژوهش  (ن انجام شدشا آموزان و اظهارات والدیندانش

به منظور کنترل عالئم اختالل مذکور تحت درمان دارویی نباشند و 

حرکتی )بنا بر گزارش والدین  –از سالمت جسمی، روانی و حسی 

برخوردار باشند. همچنین والدین این  (و مشاهده مستقیم کودک

امه بایست از توانایی شناختی مناسب برای درک مفاهیم برنافراد می

برخوردار باشند، تعارضات جدی خانوادگی و اختالل روانی شدید 

که مانع مشارکت فعاالنه آنان در برنامه باشد، نداشته و همچنین 

ها از طریق این مالکباشند )داوطلب شرکت در برنامه تا پایان دوره 

-DSMهای تشخیصی ارائه شده در مصاحبه بالینی و مطابق با مالک

مورد بررسی  تنظیم و آخنباخ 0CBCLکودکان ریو سیاهه رفتا 5

های خروج نیز شامل: عدم تمایل برای ادامه مالک قرار گرفت(.

 سپس برنامه  بود. جلسژه دوغیبت بژیش از شرکت در پژوهش و 

                                                           
1. Child Behavior Checklist (CBCL) 
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گری هیجانی بر روی کودک مبتنی بر مربی –ای تعامل والد مداخله

ت اخالقی برای گروه آزمایش اجرا شد. به منظور رعایت مالحظا

نیز بعد از اتمام دوره و انجام پس  گواهکنندگان گروه  کلیه شرکت

به دلیل  گری هیجانآزمون سه جلسه آموزش برنامه مربی

 هیجانی کودکان -زمانی ارائه شد و مشکالت رفتاری محدودیت

شان مورد بررسی قرار گرفت و جلسات پیگیری بر حسب ضرورت 

روش تحلیل  تجزیه و تحلیل نتایج با برایشان در نظر گرفته شد.

( و تك متغیره به منظور MANCOVAکوواریانس چندمتغیره )

با استفاده  آزمونها با تعدیل اثرات نمرات پیشبررسی تفاوت گروه

 انجام شد. 23نسخه  SPSSافزار از نرم

 ابزار

مقیاس : 0پرسشنامه اختالل اضطراب جدایی کودکان )فرم والد(

توسط هان، ) جدایی )نسخه والد و کودکسنجش اضطراب 

ساخته شد. چهار ، 2113هاجینلیان، ایسن، وندر و پینکاس در سال 

-03-05-22-31سؤاالت ) 2بسعد اصلی این ابزار ترس از تنها ماندن

ترس از  ،(2-02-21-29-33االت )ؤس 3ترس از رهاشدن ،(7

و نگرانی درباره ( 2-8-07-27-30االت )ؤس 2بیماری جسمی

است. عالوه بر این، ( 3-5-02-20-23االت )ؤس 9ادث خطرناکحو

مقیاس سنجش اضطراب جدایی دو زیرمقیاس پژوهشی فراوانی 

 ( و فهرست نشانه9-00-03-23-25سؤاالت ) 3حوادث خطرناک

( را نیز 0-3-01-09-08-22-28-32-32االت )ؤس 7های امنیت

فرم  ه است.در این پژوهش از فرم والد استفاده شد گیرد. دربر می

ای است که مادّه 32والدینِ مقیاس سنجش اضطراب جدایی ابزاری 

شود. محدودیت زمانی برای پاسخ به توسط پدر یا مادر تکمیل می

های اضطراب مقیاس وجود ندارد. پاسخ دهندگان فراوانی نشانه

)همیشه( 2)هرگز( تا 0ای از درجه 2جدایی در هر یك از مادّه 

مطالعات قبلی ضریب همسانی درونی آزمون  د.کنن بندی میدرجه

و روایی مناسبی را برای این  83/1، ضریب بازآزمایی را 50/1را 

اند. در ایران در پژوهشی مفرد، عبداهلل و  مقیاس گزارش کرده

پژوهشی این ابزار را بکار بردند و ضرایب  در (،2115ابوسماح )

                                                           
1. Separation Anxiety Assessment Scale) parent version( 
2. fear of being alone 
3. fear of abandonment 
4. fear of physical illness 
5. worry about calamitous events 
6. frequency of calamitous events 
7. Safety Signals Index 

بودن، ترس از رها  هاتنهای ترس از آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس

شدن، ترس از بیماری جسمی و نگرانی درباره رویدادهای خطرناک 

بدست آوردند. خالصه برنامه  83/1و  82/1، 51/1، 53/1به ترتیب 

کننده در پژوهش تعامل والد و کودک که برای مادران شرکت

 ، آمده است.0تدوین و استفاده گردید در قالب جدول 
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 .(0557گاتمن )بر اساس نظریات  (نامه استبرگرفته از رساله یا پایان) 0358ساخته گری هیجان محقق کودک مبتنی بر مربی -خالصه برنامه تعامل والد . 0جدول
 جلسات عنوان فاهدا فعالیت ها تکالیف

 )پیوست برنامه(، 2 و 0شماره کاربرگ 
و ثبت تعامالت با کودک،  مشاهده

های فرزندپروری، مطالعه کاربرگ سبك
 مطالعه کاربرگ سبك دلبستگی.

بیان اهداف شخصی  آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و مربی و ایجاد ارتباط،
مراحل، ساختار،  یحکنندگان از حضور در دوره، توضو انتظارات شرکت

گیری کودک در روند شکل - رابطه والد یتقوانین و اصول برنامه، اهم
گیری ب هیجانی دوران کودکی در شکلشخصیت کودک، نقش تجار

های تنظیم هیجان به تجارب هیجانی بزرگسالی. ضرورت آشنایی با مهارت
 منظور بهبود روابط خود با کودک

 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

تماس با احساسات و آشنایی با چرخه تعامل  ( 2تکمیل کاربرگ شماره 
 (پیوست برنامهالف )کاربرگ سناریوی  یلتکم ،) والد. –کودک 

و  برنامهآشنایی با 
معارفه،  اصول ان،

های سبك یابیارز
 فراهیجان والدین

معرفی برنامه، 
 شناخت مفاهیم اولیه

 اول

 2  و 7و  3کاربرگ شماره  تکمیل
 )پیوست برنامه(،

)پیوست  3و  9مطالعه کاربرگ شماره 
 برنامه(

تعاملی خودشان با کودکان در موقعیت های مشکالت  ییشناسا مرور تکالیف،
کودک.  - گیری چرخه تعامل مسئله دار والدتوضیح نحوه ی شکل - هیجانی

، یهاولیه، ثانومفهوم هیجان، انواع ) -کنندگان( های شرکت)برگرفته از مثال
چگونه هیجانات می  -و کارکردهای آن ، سازگار، ناسازگار(ی، ابزاریاصل

گذاری و ، پذیرش. نامیود؟ مهارت تنظیم هیجان: آگاهساز شتواند مشکل
 فکارمنفی و مخرب مربوط به هیجان ییتوصیف هیجان. شناسا

 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

، ایفای نقش: تمرین 2یل کاربرگ شماره تکم انجام تمرین تماس هیجانی.،
 پیوست برنامه(ب )سناریو  یل کاربرگ مربوط بهتکم های تنظیم هیجان،مهارت

 آشنایی بامفهوم هیجان،
یی هیجانات خود شناسا

آشنایی با  و کودک،
های تنظیم  مهارت

 هیجان.

آشنایی با مفهوم 
 هیجانهیجان، انواع 

 دوم

 به های تنظیم هیجانی،تمرین مهارت
ها در موقعیت کاربستن هرکدام از مهارت

های مناسب و ثبت آن برای ارائه در 
از  35داستان  گویی:بعد، قصهجلسه 
داستان شفا بخش )بورنز  010کتاب 

، مطالعه بروشور اختالل 257( ص 2119
 اضطراب جدایی.

 یتآموزش مهارتهای مربوط به تغییر موقعیت، مواجهه، فعال مرور تکالیف،
آرامی، پرت کردن توجه )خودگویی مثبت، تن ییرمعنا، تع ییربخش، تغلذت

، مفهوم اختالل (یرشحل مسئله، عمل مخالف، پذحواس، تنفس عمیق، 
 اضطراب جدایی کودکان و عالئم آن.

 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

های مناسب هر موقعیت هیجانی در بحث و گفتگو به منظور انتخاب مهارت
آرامی، تمرین تنفس عمیق، با توجه به سناریو مسئله را ین تنتمر سناریو ج،

های مثبت خود درمورد ییخودگو ها را ارائه و ارزیابی کنند.،حلریف و راهتع
 سناریو ج را لیست کنند.

های آشنایی با مهارت
امه اد) یجانتنظیم ه

با  ییجلسه دوم(، آشنا
اختالل اضطراب 
 جدایی و عالئم آن

ادامه جلسه دوم 
آشنایی با مفهوم )

 هیجان(هیجان، انواع 
 سوم

تمرکز  ( با8شماره ) کاربرگتکمیل  -0
های تعاملی خود با فرزند بر موقعیت

ارزیابی نمایند که از کدام سبك هیجانی 
در طول هفته استفاده کرده اند )تکمیل 

 کاربرگ موقعیت هیجانی(.
ای فعالیت و دقیقه 09اختصاص زمان  -2

با کودک به منظور ایجاد آمادگی  بازی
 برای اقدامات مطابق با برنامه.

ق یك قصه متناسب با عالئم خل -3
بر  اختالل اضطراب جدایی کودک خود
اساس آموزش جلسه و طرح آن در 

 جلسه آینده در کالس

های فراهیجانی، توضیح چهار سبك نمایش فیلم سبك مرور تکالیف،
 ،فراهیجانی والدین وتوضیح رفتارهای کالمی و غیر کالمی مرتبط با هر سبك

های ی آموزش غیرمستقیم مهارتگیری شیوهفرا گری هیجان ومربی مراحل
تنظیم هیجان به کودک )انواع بازی و قصه(، تبیین منطق ضرورت فعالیت 

 .با کودکداشتن بخش مشترک لذت
 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

ایفای نقش یك موقعیت هیجانی مرتبط با عالمت اختالل اضطراب جدایی 
رفتار  گرانه باگرانه و غیر مربییدن ...( و برخورد مربیترس از تنها خواب)

 هیجانی کودک وارزیابی پیامدهای دو نوع تعامل )سناریو د(.
 گرانه و غیر مربی گرانههای کالمی و غیر کالمی مربیپیام تهیه لیستی از -2

با توجه به ) خود داشته اند. در تعامل با کودک که در طی هفته گذشته
 (آموزش جلسه

آشنایی با مراحل 
 ،یجانه گریربیم
یجاد نگرش مثبت ا

ابراز هیجان  نسبت به
کودک به عنوان 

فرصتی برای صمیمیت 
 و آموزش وی بیشتر

مراحل و اصول 
 مربیگری هیجان

 چهارم

 02و  5،01،00شماره کاربرگ 
گویی برای قصه)پیوست برنامه(، 
خال خالی و  2کودک داستان 

 برفی

مهارت رمز گشایی از  ،ش مهارت گوش دادن فعالآموز مرور تکالیف،
، تشویق هیجانات کودک با توجه به رفتارهای کالمی و غیر کالمی وی

آموزش مهارت اعتبار بخشی به هیجان  کودک به گفتگو در مورد احساساتش،
آموزش رفتارهای همدالنه کالمی و غیر کالمی به منظور همدلی با  ،کودک

گذاری فراگیری مهارت آموزش نام، نی ویهیجان کودک و تسکین هیجا
فراگیری مهارت بازی با کودک به منظور مربیگری ، احساسات به کودکان

 آموخته شده هاییكها ماندن با استفاده از تکنهیجان ترس کودک از تن
 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

ین تمر ان کودک،ایفای نقش مهارت گوش دادن فعال و رمز گشایی هیج

گذاری آموزش نام
و چگونگی  هیجان

اعتباربخشی به هیجان 
 آموزش کودک،

همدلی با هیجان 
 کودک

امگذاری و اعتبار ن
 بخشی هیجان

 پنجم
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 .(0557گاتمن )بر اساس نظریات  (نامه استبرگرفته از رساله یا پایان) 0358ساخته گری هیجان محقق کودک مبتنی بر مربی -خالصه برنامه تعامل والد . 0جدول
 جلسات عنوان فاهدا فعالیت ها تکالیف

یفای ا های رفتارهمدالنه با کودک با استفاده از تکنیك بازی نقش،مهارت
سناریوی مرتبط با ترس کودک از بیماری و  یت فرضی بر اساسموقع نقش:

 احساس عدم امنیت )سناریو د(

اختصاص زمان بازی با کودک با هدف 
 هیجانی کودک. بخشیاموزش تسکین

 بادکنك، بادکردن سازی،بازی حباب)
یل شدن به تبد بادی شدن، عروسك

آموزش مهارت ، (عروسك پارچه ای
 داستان خال خالی و برفی، خودگویی

فن مواجهه به کودک از طریق  آموزش
داستان  010از کتاب  35قصه ) ییوگقصه

 010از کتاب  80 داستان ،(شفا بخش
با هدف آموزش پرت )داستان شفا بخش 

، تکمیل کاربرگ شماره (کردن حواس
های انتقال و بکار گیری مهارت، 03

آموخته شده در جلسه به تعامل خود با 
کودک )ثبت رخداد و گزارش در 

 کالس(.

توسط سازی و تسکین بخشی هیجانات آرامآموزش روش های  مرور تکالیف،
 :مربی

های آموزش مهارت، مواجهه ،واسح پرت کردن ،خودگویی مثبت، آرامیتن
آموزش استفاده از روش  ،ارتباطی )تسکین گرهای کالمی و غیر کالمی(

های تنظیم هیجان به کودک )خودگویی گویی به منظورآموزش مهارتقصه
ن ترس کودک از رها شدن و احساس عدم ر مربیگری هیجاومثبت( به منظ

گری احساس عدم امنیت و ترس کودک از رها شدن با فراگیری مربی ،امنیت
 استفاده از تکنیك بازی باعروسك

 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

مهارت پرت  آموزش آرامی به کودک و تنفس عمیق،تن آموزش ایفای نقش:
برقرای مهارت  گویی، ایفای نقش:با روش قصهکردن حواس به کودک 

 ین بخشی.تسک ی کردن،همدل دادن فعال، گوش ارتباط مؤثر با کودک:
گری هیجان ترس کودک از رها شدن و احساس ی نقش مهارت مربیباز 2

گذاری عدم امنیت با استفاده از تکنیك توجه و گوش دادن همدالنه و نام
 احساس.

های آشنایی با مهارت
کین بخشی تس

آموزش  ،هیجانات
گری هیجان ترس مربی

 ،کودک از رها شدن
گری آموزش مربی

هیجان احساس عدم 
 امنیت کودک

 ششم تسکین بخشی هیجان

ها بندی مهارتجمع 02تکمیل کاربرگ 
فعالیت مشترک با کودک  انجام تاکنون،

گویی )داستان برفی و ساعت: قصهنیم
ر ترس تمرکز ب ( باخال خالی در مدرسه

کودک از بیماری جسمانی یا یکی از 
های شایع اختالل اضطراب جدایی نشانه

گویی مربوط به کودک خود، قصه
داستان  010از کتاب  70داستان 

 شفابخش.

ارزیابی میزان وصول به هدف مبتنی بر گزارش شرکت  مرور تکالیف،
ناسایی و )شهای آموخته شده به منظور تسلط بر مهارتمرور مهارت کنندگان.

 ،گذاری هیجان اولیه و ثانویهنام
 ،مثبت و مقابله با افکار منفی. ییخودگو ،هارت شناسایی صداهای منفیم

مهارت گوش دادن فعال به کودک و  ،بخشی خودمهارت تسکین بخش و آرام
گذاری هیجان نام مهارت بازی با کودک به منظور، رمز گشایی هیجان کودک

آرام بخشی کودک: اعتبار بخشی نشان دادن مهارت تسکین و  ،کودک.
گری هیجان ترس کودک از بیماری جسمانی با استفاده آموزش مربی، همدلی

 آموخته شده هاییكاز تکن
 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

به منظور مرور  و ایفای نقش بر اساس کاربرگ 02تکمیل کاربرگ شماره 
به منظور مربیگری هیجان ترس کودک از بیماری  مهارت های آموخته شده

 جسمانی

تثبیت و تسلط بر 
 مهارت

-آموزش مهارت مربی

گری هیجان ترس 
کودک از بیماری 

 جسمانی

های مرور آموزش
 جلسات یشین

 هفتم

 انجام بازی چراغ راهنمای رفتارهای مجاز
انداختن بازی کالغ پر با  راه با کودک،

و غیر هدف تشخیص رفتارهای مجاز 
راه انداختن بازی بادکنك های  به مجاز،

 010از کتاب  90خشم با کودک، داستان 
 داستان شفابخش.

مشخص کردن و آموزش حد و مرزهای ، آموزش رفتار قاطعانه. مرور تکالیف،
های خانواده )بازی چراغ راهنمای رفتارهای مجاز رفتاری مناسب با ارزش

، ای رفتاری و اصول مرتبط به آنآموزش چگونگی تعیین پیامده، مجاز(
خلق موقعیت ها به )والدینی مثبت  آموزش تشویق کودک به بیان هیجانی،
یجاد فضای ا و استفاده از تحسین به موقع، منظورکمتر نه گفتن به کودک

( آموزش مهارت های مشارکتیفعالیت انجام عاطفی مفرح در انجام امور،
 ع حوادث خطرناک با استفاده ازگری هیجان نگرانی کودک از وقومربی

 آموخته شدهتکنیك های 
 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

 های خانواده،تهیه فهرستی از رفتارهای مجاز و غیر مجاز مناسب با ارزش
بازی چراغ ) یراخیفای نقش موقعیت هیجانی ا ،09یل کاربرگ شماره تکم

های خشم )به منظور ارزیابی ی بادکنكباز آموزش ،(راهنمای رفتار مجاز
مهارت مربیگری هیجان  آموزش پیامدهای رفتاری و تسکین هیجان به موقع(،

 نگرانی کودک از وقوع حوادث خطرناک )سناریو س(

تعیین حد و مرزهای 
های رفتاری و ارزش

خانواده )همه 
احساسات مجاز هستند 
اما همه رفتارها مجاز 

 (نیستند

تعیین محدوده 
فتارهای مجاز و غیر ر

 مجاز
 هشتم
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 (0557) گاتمن نظریات اساس بر( است نامهپایان یا رساله از برگرفته) 0358 ساخته محقق هیجان گریمربی بر مبتنی کودک - والد تعامل برنامه خالصه. 0جدول
 جلسه عنوان اهداف هافعالیت تکالیف

ها با اختصاص زمان بازی با عروسك

 ل حل مسئله.هدف آموزش مراح

به کارگرفتن تکنیك سیب های گندیده 

 قصه برای آموزش ارزیابی راه حل ها،

داستان  010از کتاب  29داستان گویی: 

 شفابخش.

ایجاد مهارت آموزش حل مسئله به کودک از طریق بازی با  مرور تکالیف،

های گندیده و سالم به منظور بازی سیب، روش بارش مغزی ،هاعروسك

 یص رفتار های غیر مجاز و انتخاب رفتارمجازآموزش تشخ

 کنندگان با مشارکت مربی:کار در کالس توسط شرکت

های آموخته شده در سناریوی فرضی بر از مهارت استفاده ایفای نقش:

های یفای نقش و تمرین بازیا اساس عالئم اختالل اضطراب جدایی،

 آموخته شده در جلسه.

 نهم همهارت حل مسئل آموزش حل مسئله

 

 بندی جلسات.جمع مرور تکالیف،

 کنندگان.پاسخ به سواالت ورفع اشکاالت شرکت

 آزموناجرای پس

 دهم جلسه پایانی بندی و ارزیابی نهاییجمع

 

 

 هايافته

در  کننده در این پژوهشبه منظور شناخت بهتر اعضای شرکت

های جمعیت شناختی اعضای نمونه آورده شده ، ویژگی2جدول 

 ست.ا

های نمرات پیش میانگین، پژوهشهای به منظور آزمون فرضیه

 از طریق تجزیه و گواهدو گروه آزمایشی و  آزمونپس آزمون و

استفاده  مورد بررسی قرار گرفت. (MACOVAتحلیل کواریانس )

بل از هایی است که قفرضاز این روش آماری مستلزم رعایت پیش

ها فرضاین پیش .گرفتقرار  اجرای تحلیل کواریانس مورد بررسی

آزمون و عبارت بودند از وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته در پیش

نرمال  آزمون، همگنی واریانس، همگنی شیب خط رگرسیون،پس

ها که همگی برقرار ها و فاصله ای بودن مقیاس دادهبودن توزیع داده

زمون و آبه منظور بررسی وجود رابطه خطی بین نمرات پیش بود.

آزمون از نمودار پراکندگی و به منظور بررسی مفروضه برابری پس

(، استفاده گردید p= 759/1و  287/21واریانس از آزمون باکس )

های که هر دو مفروضه برقرار بودند. مفروضه همگنی شیب

برای هر متغیر بررسی گردید که  η 2رگرسیونی نیز توسط مقدار 

های برقراری مفروضه همگنی شیب ، نشان ازsig> 19/1مقادیر 

 رگرسیونی داشت.

 

 کننده در پژوهشهای جمعیت شناختی والدین شرکت. جدول ویژگی2جدول

 درصد فراوانی ترتیب تولد کودک درصد فراوانی شغل درصد فراوانی تحصیالت درصد فراوانی سن
تعداد فرزندان 

 خانواده
 درصد فراوانی

 23.37 0 23.37 تك فرزند 31 خانه دار 93.33 دیپلم 03.33 سال 31-21

 73.33 2 21 فرزند اول 21 آزاد 21 فوق دیپلم 31 سال 21-30

 1.11 و بیشتر 3 93.33 فرزند دوم 21 کارمند 23.37 لیسانس 23.37 سال 91-20
 

 

 باکس، برابری واریانس متغیر وابستهآزمون  .3جدول

P سطح معناداری f df2 df1  آزمونBox’s M 

759/1 310/1 020021 20 287/21 
 

 

های آماری هر یك از نشانگان اختالل ، مشخصه9جدول 

در  گواههای آزمایش و اضطراب جدایی را در هر یك از گروه

آزمون نشان آزمون و پسقالب میانگین و انحراف استاندارد پیش

 . دهد می

که بین میانگین د شواز مالحظه ارقام جدول فوق مشخص می

نشانگان وابسته  هایو میانگین گروه آزمایش در متغیر گواهوه گر

 ایگروه آموزش برنامه مداخلهسود  اختالل اضطراب جدایی به

 .کودک مبتنی بر مربیگری هیجان، تفاوت وجود دارد -تعامل والد 

ها را برای ، نیز نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته7جدول 

راب جدایی در گروه آزمایش و متغیرهای نشانگان اختالل اضط

 دهد.نشان می گواه
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نشانگان اختالل اضطراب جدایی رگرسیون متغیر یهابیمفروضه همگنی ش. 2جدول
 

  ss df ms f sig متغیر

 299/1 193/1 232/2 723/2 0 723/2 ماندن تنهاترس از  آزمونشیمستقل و پ ریتعامل متغ

 029/1 200/1 702/1 253/0 0 253/0 از رهاشدنترس  آزمونشیپ تعامل متغیر مستقل

 199/1 328/1 539/1 587/1 0 587/1 ترس از بیماری جسمانی آزمونشیپو تعامل متغیر مستقل 

نگرانی درمورد وقوع  آزمونشیمستقل و پ ریتعامل متغ

 حوادث خطرناک
237/2 0 237/2 379/2 023/1 025/1 

 105/1 988/1 313/1 721/1 0 721/1 نشانه های امنیتفهرست  آزمونشیپ تعامل متغیر مستقل

فراوانی حوادث  آزمونشیپو تعامل متغیر مستقل 

 خطرناک
133/1 0 133/1 202/1 391/1 103/1 

 

 

گری هیجان نی بر مربیکودک مبت -برنامه مداخله ای تعامل والد  گروه آموزش نشانگان اختالل اضطراب جدایی در وابستههای آماری متغیر  یهامشخصه. 9جدول

 (n= 31)کنترل  گروهو

 هامؤلفه

 گواه گروه کودک مبتنی بر مربیگری هیجان -تعامل والد  آموزش برنامه مداخله ای

 آزمونسپ آزمونشیپ آزمونسپ آزمونشیپ

 استاندارد انحراف میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 32/3 93/03 91/0 37/07 53/0 21/01 53/1 07 ماندن تنهاترس از 

 72/3 21/02 31/0 27/08 87/0 53/01 71/1 73/07 ترس از رهاشدن

 15/3 31/03 07/0 33/07 87/0 52/01 50/1 21/07 ترس از بیماری جسمانی

نگرانی درمورد وقوع حوادث 

 خطرناک
93/07 05/0 17/00 83/0 07 17/0 93/03 50/2 

 19/2 17/23 19/2 17/27 33/2 03/00 98/0 17/23 های امنیتنشانه

 22/0 31/07 39/0 27/08 55/1 27/03 19/0 33/07 فراوانی حوادث خطرناک
 

 

 های اضطراب جدایی. تحلیل کوواریانس چند متغیری مؤلفه3جدول

 مجموع مجذورات منبع پراش
SS 

 یآزاددرجه

df 

 راتمجذو نیانگیم
MS 

F 
 یسطح معنادار

P 
  اثر اندازه

 207/1 0 207/1 حوادث خطرناک( یفراوان)
819/1 375/1 

139/1 

795/1 
 271/1 22 530/9 خطا

 012/772 0 012/772 (تیامن یهانشانه فهرست)
283/257 111/1 530/1 

 957/2 22 038/97 خطا

 012/002 0 012/002 مورد وقوع حوادث خطرناک( در ینگران)
373/90 111/1 711/1 

 082/2 22 112/28 خطا

 011/007 0 011/007 ماندن( تنها)ترس از 
251/92 111/1 712/1 

 235/2 22 238/25 خطا

 178/005 0 178/005 )تری از رها شدن(
933/90 111/1 710/1 

 315/2 22 813/91 خطا
 

 

( تأثیر 251/92) fمقدار  ،3مندرج در جدول  جیبا توجه به نتا

 از یمعنادار سطح رایز(. >P 110/1)مستقل معنادار شده است  ریمتغ

 شیپ اثر که یزمان جهینت. در است کوچکتر شده نییتع یآلفا سطح

 ها حذف شود،آزمون مربوط به گروهپس جینتا یرو از آزمون

معنادار است.  ،نانیدرصد اطم 55ها در سطح گروه نیتفاوت ب

 راتییدر صد تغ 71آن است که  انگریاندازه اثر ب زانیم ،ینچنهم

 پس در هاگروه)تفاوت  ماندنتنها  از ترس ریمتغ در هاگروهنمرات 

- والد تعامل یامداخله)برنامه  مستقل رییمتغ یرااز اج ی( ناشآزمون

 ( است.جانیه یگریمرب بر مبتنبکودک 

F(0/22)= 92/251 ، P< 1/10 ، Partial  = 1/712 

2

2

2
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 برنامه گروه( -233/9دوگروه ) یهانیانگیتفاوت م سهیمقا

وگروه  جانیه یگریمرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله

 کهی افراد که است داده نشانماندن  ترس از تنها زانیم در گواه

ی مرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله برنامه تأثیر تحت

 یآموزش گونه چیه که یاند نسبت به افرادهقرار گرفت جانیه یگر

 پس درماندن  از تنها ترس ریکاهش متغ زانیم دراند. نکرده افتیدر

 رییمتغ تأثیرf (933/90 ). مقدار دارند یشتریب یاثربخش آزمون

از سطح  یسطح معنادار رایز(. >110/1P) است شده معنادار مستقل

آزمون شیکه اثر پ یمانز جهیشده کوچکتر است. در نت نییتع یآلفا

 نیتفاوت ب ها حذف شود،پس آزمون مربوط به گروه جینتا یاز رو

 زانیم ،ینمعنادار است. همچن ،نانیدرصد اطم 55ها در سطح هگرو

ها در نمرات گروه راتییدر صد تغ 71آن است که  انگریاندازه اثر ب

از  یآزمون( ناشها در پس)تفاوت گروه شدن رهاترس از  رییمتغ

کودک مبتنب  - تعامل والد یامستقل )برنامه مداخله رییمتغ یاجرا

 ( است.جانیه یگریبر مرب

F(0/22)= 90/933 ، P< 1/10 ، Partial  = 1/710  

 برنامه گروه( -277/9دوگروه ) یهانیانگیتفاوت م سهیمقا

وگروه  جانیه یگریمرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله

 کهی افراد که است داده نشانترس از رهاشدن  زانیم در کنترل

-یمرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله برنامه تأثیر تحت

 یآموزش چگونهیه کهی اند نسبت به افرادقرار گرفته جانیه یگر

در پس  رهاشدن از ترس ریکاهش متغ زانیم دراند.  نکرده افتیدر

 رییمتغ( تأثیر 311/35) fمقدار  دارند. یشتریب یآزمون اثربخش

 سطح از یمعنادار سطح رایز(. >P 110/1) است شده معنادار مستقل

 آزمونشیپ اثر که یزمان جهینت. در است کوچکتر شده نییتع یآلفا

 نیبتفاوت  شود، حذف هاگروه به مربوط آزمونپس جینتا یرو از

 انیزم ن،یهمچن .است دارمعنا نان،یاطم درصد 55 سطح در هاگروه

ها در نمرات گروه راتییدر صد تغ 79 که است آن انگریب اثر اندازه

آزمون( ها در پس)تفاوت گروه یجسمان یماریبترس از  رییمتغ

کودک  - تعامل والد یامستقل )برنامه مداخله رییمتغ یاز اجرا یناش

 ( است.جانیه یگریمبتنب بر مرب

F(0/22)= 35/311 ، P< 1/10 ، Partial = 1/795 

 برنامه گروه( -372/9دوگروه ) یهانیانگیتفاوت م سهیمقا

گروه  و جانیه یگریمرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله

ی افراد که است داده نشان یجسمان یماریترس از ب زانیم در کنترل

ی مرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله برنامه تأثیر تحت که

 یآموزش چگونهیه کهی اند نسبت به افرادهقرار گرفت جانیه یگر

 یجسمان یماریاز ب ترس ریکاهش متغ زانیم دراند. نکرده افتیدر

( تأثیر 373/90) f. مقدار دارند یشتریب یاثربخش آزمونپس در

 از یمعنادار سطح رایز(. >P 110/1است ) شده معنادار مستقل رییمتغ

 شیپ اثر که یزمان هجینت. در است کوچکتر شده نییتع یآلفا سطح

 شود، حذف هاگروه به مربوط آزمونپس جینتا یرو از آزمون

 .است معنادار نان،یاطم درصد 55 سطح در هاگروه نیب تفاوت

 راتییدرصد تغ 71که  است آن انگریب اثر اندازه زانیم ن،یهمچن

 خطرناک حوادث وقوع مورد در ینگران رییها در متغنمرات گروه

مستقل )برنامه  رییمتغ یاز اجرا یآزمون( ناشا در پسه)تفاوت گروه

 ( است.جانیه یگریبر مرب یکودک مبتن - تعامل والد یامداخله

F(0/22)= 90/373 ، P< 1/10 ، Partial = 1/711 

 برنامه گروه( -021/9دوگروه ) یهانیانگیتفاوت ممقایسه 

وگروه  جانیه یگریمرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله

 داده نشانمورد وقوع حوادث خطرناک  در ینگران زانیم در کنترل

- والد تعامل یامداخله برنامه تأثیر تحت کهی افراد که است

ی اند نسبت به افرادقرار گرفته جانیه یگریمرب بر یمبتنکودک 

 ریکاهش متغ زانیم دراند. نکرده افتیدر یآموزش چگونهیه که

 یاثربخش آزمونپس درحوادث خطرناک مورد وقوع  در ینگران

مستقل معنادار شده  ریی( تأثیر متغ283/25) f. مقدار دارند یشتریب

 شده نییتع یآلفا سطح از یمعنادار سطح رایز(. >P 110/1)است 

 پس جینتا یرو از آزمونشیپ اثر که یزمان جهینت. در است کوچکتر

 سطح در هاوهگر نیب تفاوت شود، حذف هاگروه به مربوط آزمون

 انگریب اثر اندازه زانیم ن،یهمچن .است معنادار نان،یاطم درصد 55

در  ینگران رییها در متغنمرات گروه راتییدر صد تغ 53که  است آن

 یآزمون( ناشها در پسمورد وقوع حوادث خطرناک )تفاوت گروه

 یکودک مبتن - تعامل والد یامستقل )برنامه مداخله رییمتغ یاز اجرا

 شیگروه آزما نیب دهدینشان م جی( است. نتاجانیه یگریبر مرب

ی مرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله برنامهکه تحت تأثیر 

قرار  یآموزش گونه چیکه تحت ه گواهگروه  و بوده جانیه یگر

 در( تیامن ینشانه ها فهرست) یرمتغ انسیوار زانیم در ،نگرفتند

 وجود دارد. یعنادارتفاوت م آزمونپس طیشرا

2

2

2
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F(0/22)= 257/283 ، P< 1/10 ، Partial = 1/530 

 برنامه گروه( -238/03دوگروه ) یهانیانگیتفاوت م سهیمقا

وگروه  جانیه یگریمرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله

ی افراد که است داده نشان تیامن یهافهرست نشانه زانیم در کنترل

ی مرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله هبرنام تأثیر تحت که

 یآموزش گونه چیه کهی قرار گرفته اند نسبت به افراد جانیه یگر

 تیامن یهانشانه فهرست ریکاهش متغ زانیم دراند. نکرده افتیدر

 ریی( تأثیر متغ375/1) f، مقدار دارند یشتریب یاثربخش آزمونپس در

از سطح  یسطح معنادار رایز. (>P 110/1) .ستینمستقل معنادار 

آزمون از شیکه اثر پ یزمان جهیاست. در نت بزرگترشده  نییتع یآلفا

 نیتفاوت ب ها حذف شود،آزمون مربوط به گروهپس جینتا یرو

 زانیم ،نیهمچن .ستینمعنادار  ،نانیدرصد اطم 55ها در سطح گروه

نمرات  اترییدر صد تغ مین از کمترآن است که  انگریاندازه اثر ب

ها در )تفاوت گروه خطرناک حوادث یفراوان رییها در متغگروه

تعامل  یامستقل )برنامه مداخله رییمتغ یاز اجرا یآزمون( ناشپس

 شیگروه آزما نی( است. بجانیه یگریبر مرب یکودک مبتن - والد

ی مرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله برنامهکه تحت تأثیر 

قرار  یآموزش چگونهیکه تحت ه گواهگروه  و بوده جانیه یگر

 درحوادث خطرناک(  یفراوان) یرمتغ انسیوار زانیم در ،نگرفتند

 .ندارد وجود یمعنادار تفاوت با آزمونپس طیشرا

.F(0/22)= 1/819 ، P< 1/19 ، Partial = 1/139 

 برنامه گروه( -229/1دوگروه ) یهانیانگیتفاوت م سهیمقا

وگروه  جانیه یگریمرب بر یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله

 نیباست که  هداد نشانحوادث خطرناک  یفراوان زانیم در گواه

 یمبتنکودک  - والد تعامل یامداخله برنامه تأثیر تحت کهی افراد

 چگونهیه که یاند نسبت به افرادقرار گرفته جانیه یگریمرب بر

 حوادث یفراوان ریکاهش متغ نزایم در اند،نکرده افتیدر یآموزش

 .ندارد وجود یتفاوت خطرناک
 

گروه  گری هیجان وکودک مبتنی بر مربی -ای تعامل والد نشانگان اختالل اضطراب جدایی گروه برنامه مداخلهتحلیل کوواریانس نتایج تجزیه و  .7جدول

 کنترل

 مجموع مجذورات منبع پراش
SS 

 آزادیدرجه

df 

 میانگین مجذورات
MS 

F 
 سطح معناداری

P 
 اندازه اثر 

 712/1 111/1 251/92 011/007 0 011/007 ترس از تنها ماندن

 710/1  111/1 933/90 178/005 0 178/005 ترس از رهاشدن

 795/1  111/1 311/35 258/023 0 258/023 ترس از بیماری جسمانی

 711/1  111/1 373/90 012/002 0 012/002 نگرانی درمورد وقوع حوادث خطرناک

 530/1  111/1 283/257 012/772 0 012/772 های امنیتفهرست نشانه

 139/1  375/1 819/1 207/1 0 207/1 فراوانی حوادث خطرناک

 530/1  111/1 283/257 012/772 0 012/772 احساس امنیت کودکان
 

 

بین گروه آزمایش که تحت تأثیر  دهدینشان م ،7جدول نتایج 

گری هیجان کودک مبتنی بر مربی -ای تعامل والد مه مداخلهبرنا

، در آموزشی قرار نگرفتند گونه چیگروه کنترل که تحت ه بوده و

میزان واریانس متغیر ترس از تنها ماندن، ترس از رها شدن، ترس از 

های و فهرست نشانه بیماری، نگرانی درباره وقوع حوادث خطرناک

تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به  آزمونامنیت در شرایط پس

شود که افرادی گروه مشخص می های دومقایسه تفاوت میانگین

کودک مبتنی بر مربی  -ای تعامل والد که تحت تأثیر برنامه مداخله

گونه آموزشی  اند نسبت به افرادی که هیچگری هیجان قرار گرفته

ز رها شدن، ترس از اند، ترس از تنها ماندن، ترس ادریافت نکرده

های بیماری، نگرانی درباره وقوع حوادث خطرناک و فهرست نشانه

 اند.امنیت کمتری را گزارش کرده

بین گروه  دهدینشان م ،2جدول گونه که از سوی دیگر آن

، در میزان واریانس متغیر فراوانی حوادث گواهگروه  وآزمایش 

ندارد ری وجود آزمون با تفاوت معناداخطرناک در شرایط پس

(19/1 P> و این بدین معناست که بین افرادی که تحت تأثیر برنامه )

گری هیجان قرار کودک مبتنی بر مربی -ای تعامل والد مداخله

اند، گونه آموزشی دریافت نکرده اند نسبت به افرادی که هیچگرفته

معناداری  در میزان کاهش متغیر فراوانی حوادث خطرناک تفاوت

 ندارد.وجود 
 

2

2

2
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برنامه بین گروه آزمایش که تحت تأثیر  دادنتایج نشان همچنین 

 گری هیجان بوده وکودک مبتنی بر مربی -ای تعامل والد مداخله

، در میزان آموزشی قرار نگرفتند گونه چیکه تحت ه گواهگروه 

آزمون تفاوت معنا واریانس متغیر احساس امنیت در شرایط پس

های (. با توجه به مقایسه تفاوت میانگین>P 10/1داری وجود دارد )

شود که در افرادی که تحت تأثیر مشاهده می (-238/03)دو گروه 

گری هیجان قرار کودک مبتنی بر مربی-ای تعامل والدبرنامه مداخله

اند، اند نسبت به افرادی که هیچگونه آموزشی دریافت نکرده گرفته

 ار بیشتری داشته است.داحساس امنیت کودکان افزایش معنی

ها به طور کلی نشان بنابراین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

گری ای تعامل والد کودک مبتنی بر مربیدهد که برتامه مداخلهمی

یی، ترس از بیماری، تنهاترس از رهایی، ترس از  هیجان بر کاهش

 های امنیتنگرانی درباره وقوع حوادث خطرناک و فهرست نشانه

 ای درها توانایی این برنامه مداخلهمؤثر است. هرچند که یافته

کاهش فراوانی حوادث خطرناک را به لحاظ آماری تأیید نکردند 

تواند درصد اطمینان می 55ای با اما از سوی دیگر این برنامه مداخله

 منجر به افزایش احساس امنیت کودکان شود.

 بحث و نتيجه گيری

 ای برنامه مداخله بود تا به بررسی اثربخشیپژوهش حاضر در صدد 

 ر عالئم اختاللهیجان بگری کودک مبتنی بر مربی -تعامل والد 

ای نتایج نشان داد برنامه مداخله اضطراب جدایی کودکان بپردازد.

گری هیجان به طور معناداری در کودک مبتنی بر مربی-تعامل والد 

س از بیماری و نگرانی از یی، ترتنهاکاهش ترس از رهایی، ترس از 

-وقوع حوادث خطرناک مؤثر بود. یافته پژوهش با نتایج پژوهش

همکاران ، هارول و (2102همکاران )و  کاتز ،(2113) یولینیا های

خیمه  نژادقلی (،0385همکاران )و عباسی (، 0352) یمیمق، (2107)

 (، طالب0353همکاران )و  پوراسماعیل(، 0352همکاران )و  سری

و  (0357) یمظاهر(، باقری، طهماسیان و 0350ور و همکاران )پ

( همسو بود. این همسویی از آن جهت است 0353و همکاران ) عابد

ها سیستم خانوادگی به عنوان عامل سهیم در که در این پژوهش

اختالالت اضطرابی کودکان در نظر گرفته شده است. در تبیین یافته 

های کودکی در تحول لتوان گفت: اهمیت تجارب سامی

روانشناختی سالم بر کسی پوشیده نیست و تحقیقات نیز در این 

 کلی طور به و و فرزندان والدین تعامالت که اندداده نشان زمینه

گیری شکل در بسزایی های نخستین، نقشخانواده در سال

 پذیری شخصیتی، رفتاری و عاطفیآسیب و یا تشدید شخصیت

ترین اختالالت کودکان اختالل  . یکی از مهمکند می کودکان ایفا

 فرزندی و تجارب-اضطراب جدایی است که فضای تعاملی والد 

روشن، )ساز و تشدید کننده آن هستند از عوامل زمینه اولیه کودکی

و هاویگورست و هارلی،  0359 آقایوسفی، علیپور و رضایی،

اوم اختالل (. با توجه به نقش عوامل والدینی در ایجاد و تد2117

 -های مداخله ای تعامل والد اضطراب جدایی، شناسایی مدل

کودک و بررسی اثربخشی آنها در کاهش نشانگان اختالل 

اضطراب جدایی همواره یکی از موضوعات مورد توجه محققان 

-بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که برنامه مداخله

می تواند بر هیجان  گریربیکودک مبتنی بر م -تعامل والد  ای

یی، ترس از رها شدن، ترس از بیماری جسمی و تنهاکاهش ترس از 

نگرانی از وقوع حوادث خطرناک به عنوان نشانگان اختالل 

اند که والدین اضطراب جدایی مؤثر واقع شود، مطالعات نشان داده

های مضطربانه را در کودکان مضطرب، به طور ناخواسته پاسخ

کنند و این امر را از طریق الگوی ترس یا تسهیل میکودکان 

اجتناب واقع شدن، تالش برای کنترل رفتار کودک به طوری که 

شود حمایت بیش از باعث محدود شدن خود مختاری کودک می

دهند، های اجتنابی وی، انجام میپاسخ تسهیلحد از کودک یا 

به اضطراب  کنند که پاسخ والدینبرخی از مطالعات پیشنهاد می

کودک، باعث حفظ و نگهداری اختالل اضطراب جدایی در 

یك برنامه آموزشی  کودک -شود، درمان تعامل والد کودک می

خوب برای والدین است از آنجایی که هدف این درمان افزایش 

گرمی، پذیرش و تعامالت مثبت والدین و کودک است، احتماال 

من بین والدین و کودک کودک، دلبستگی ای -درمان تعامل والد 

بخشد. گرمی و دلبستگی بهبود یافته به دنبال این درمان را بهبود می

تواند به احساس امنیت در کودک کمك کند و در نتیجه می

 موسوی، مرادی وشود )کودک با پریشانی کمتری از والدین جدا 

. این (0385؛ به نقل از عباسی و همکاران، 0382مهدوی هرسینی، 

گیری به دلیل در مرحله نمونه هایی نیز داشت،محدودیتپژوهش 

های ورود به پژوهش نیز گیری باید مالکاینکه بعد از انجام نمونه

شرایط  شد بنابراین در تعداد نمونه کاهش داشتیم کهارزیابی می

ورود به برنامه را نداشتند. جایگزین نمودن این افراد فرآیند نمونه 

مدارس که به دلیل  ار نمود، تعطیلی مکررگیری را طوالنی و دشو

برگزاری  آلودگی هوا صورت گرفت منجر به جابجایی روز و محل
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آورد. یکی از شد و بی نظمی در برنامه را به وجود میجلسات می

های ورود برای برنامه حضور در کلیه جلسات بود اما گاهی مالک

که  شدضا میوقوع اتفاقی غیر منتظره منجر به غیبت برخی از اع

اختصاص برنامه  هماهنگی مجددی برای روز جلسه یا شدالزم می

منابع پژوهشی در مورد  کمبود جبرانی برای آن افراد صورت بگیرد،

 ایران که در تببین نتایج های پژوهش به ویژه دربرخی مؤلفه

های هایی را به پژوهش تحمیل نمود. یکی از محدودیتمحدودیت

نتایج این پژوهش  نداشتن دوره پیگیری بود.اساسی پژوهش نیز 

مبتنی بر  کودک -نشان داد والدینی که تحت آموزش تعامل والد 

ای با کودکان خود گری هیجان قرار گرفتند توانستند به گونهمربی

ماندن، ترس از رها  تنهاتعامل نمایند که منجر به کاهش ترس از 

ع حوادث خطرناک شدن، ترس از بیماری جسمی و نگرانی از وقو

کنند که این برنامه تعاملی توسط سایر شود. محققان پیشنهاد می

محققان برای آزمون اثربخشی در سایر اختالالت مشابه اختالل 

تواند اضطراب جدایی بکار گرفته شود. همچنین این برنامه می

توسط مربیان آموزش دیده در مهدهای کودک و کلیه مراکزی که 

 به مادران آموزش داده شود. ط دارندبا کودکان ارتبا

 منابع
(. اثر 0353پور، خلیل؛ محمدپور، محمد و خانجانی، زینب )اسماعیل

کودک بر عالئم  –بخشی مدل اصالح شده درمان تعامل والد 

اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یك مطالعه موردی. 

 .0-22(، 27) 02، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی

 (.0357ی )محمدعل مظاهری، ینه وکار ؛ طهماسیان،محبوبه ری،باق

آگاهانه و آموزش برنامه ترکیبی والدگری ذهن یاثربخش

 .مدیریت والدین بر بهزیستی روانشناختی و شادکامی کودکان
 .0-23(، 31)8، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی

، سبب ها(. اختالل اضطراب جدایی: ویژگی0357حجت )پیرزادی، 

(، 093)2، تعلیم و تربیت استثنایی شناسی و راهکارهای درمانی.

35-33. 

 (. اثربخشی0357الهام )داوودی، حسین؛ کلهر، اکرم و علی بابایی، 

 دختر آموزاندانش مشکالت رفتاری بر والددرمانگری آموزش

، مجله روانشناسی بالینیای. مقابله اختالل نافرمانی دارای

01(3،)50-81. 

(. 0359اکبر )پور، احمد و رضایی، شن، مریم؛ آقایوسفی، علیرضا؛ علیرو

کودک و مقابله  -مقایسه اثربخشی دو روش درمان تعامل والد 

دوفصلنامه  درمانگری مادران بر کاهش شدت مشکالت رفتاری.
 .000-023(، 0) 02، پژوهشی روانشناسی بالینی -علمی 

های فرزندپروری بر ارتاثربخشی آموزش مه (.0357) حسن، جاعیش
آموزان اضطراب و خودکارامدی والدگری در والدین دانش

سازی اولین همایش ملی جهانی .59-52مشهد در سال تحصیلی 

حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی، 

 .سسه آموزش عالی حکیمؤمشهد، م

د، مهناز؛ شهنی زاده هنرمنپور، اکبر؛ نیسی، عبدالکاظم؛ مهرابیطالب

 اختالل شیوع بررسی. (0350)ییالق، منیجه و بساک نژاد، سودابه 
 والد تعامل گروهی درمان روش دو اثربخشی و جدایی اضطراب

 مقطع پسر آموزاندانش در آن هاینشانه کاهش بر کودک ژ
 و بدنی تربیت نامه دکتری. دانشکدهیانپا .اصفهان شهر ابتدایی

 اهواز. چمران شهیده دانشگا ورزشی. علوم

(. اثربخشی 0352) یدسعطالیی نژاد، نعیمه؛ مظاهری، محمد علی و قنبری، 

های آموزش گروهی دلبستگی محور مادران بر کاهش نشانه

(، 39)5، اندیشه و رفتاردبستانی. اضطراب جدایی کودکان پیش

23-37. 

و د حمو؛ حیدری، ممحمدعلی، ظاهری؛ مشهال، اکدامنپ ، نازنین؛عابد

یین اثربخشی بسته آموزشی گوش تع (.0353ینه )کار طهماسیان،

دادن احترام آمیز به کودکان بر بهزیستی روانشناختی آنان. 

 .29-22(،23)7، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی

عباسی، مرضیه؛ نشاط دوست، طاهر و آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا 

ودک بر کاهش نشانه ک -(. اثربخشی درمان تعامل والد 0385)

(، 2) 2، مجله روانشناسی بالینیهای اختالل اضطراب جدایی. 

97-27. 

و  حمید ،پورشریفیحق نظری، فرزین؛  یادگاری، ندا؛ ؛محمودعلیلو، مجید

 – شناختی درمان (. تأثیر0352) تورج آباد،نصرت هاشمی

 به مبتال کودکان اضطراب کاهش در محور خانواده رفتاری

 .05-32(، 0)3، فصلنامه مشاوره کاربردیاضطرابی.  اختالالت

گلستانه، سیدموسی  و ریشهری، علی پوالدی آناهیتا؛ سری، نژادخیمه قلی 

 نشانه بر کودک -والد  تعامل درمان اثربخشی بررسی (.0352)
 ابتدایی مقطع دختر آموزان دانش در جدایی اضطراب بالینی های
 تربیتیعلوم در کاربردی هایپژوهش ملیکنفرانس  بوشهر. شهر

 و توسعه انجمن ایران. تهران. اجتماعی هایآسیب و روانشناسی و

 تحقیقات. و مطالعات مرکز و بنیادین فنون و علوم ترویج

تهران: نشر  .dsm-5شناسی روانی براساس آسیب. (0353) یگنجی، مهد

 ساواالن.
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؛ قبادی، اکرم و اکبر؛ جاللی، رستممحمدی، مسعود؛ ویسی رایگانی، علی

(. شیوع اختالالت رفتاری در کودکان 0357) ینپروعباسی، 

-050(، 035)28 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ایران. 

080. 

 مربیگری برنامة (. اثربخشی0359) یلخلپور، محمدپور، محمد و اسماعیل

 جدایی اضطراب اختالل بر سازیمدل طریق از هدایت و رفتار

 .33-23(،0) 9، مقاله پژوهیدبستانی. پیش کودکان

 کاهش بر کودک – والد تعامل آموزش یاثربخش .(0352)مقیمی، المیرا 
نامه یانپا .ساله 3 – 7 کودکان جدایی اضطراب اختالل نشانگان

 تربیتی. دانشگاهعلوم و روانشناسی کارشناسی ارشد. دانشکده

 مرکزی. تهران واحد اسالمی آزاد
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