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ABSTRACT
Introduction: Separation anxiety is the most common anxiety disorder in children. The
neglect of treatment of this disorder at early ages could be a risk factor for other childhood
and adult psychological disorders. The purpose of this study was to examine the efficacy of
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Coaching Approach Behavior and Leading by Modeling (CALM Program) on reduction of
the symptoms of separation anxiety disorder among preschool children. Materials and
Methods: The research plan was designed as pretest-posttest with control group. The sample
included 30 children with separation anxiety disorder. Children were selected by multi-stage
cluster sampling method and assigned randomly in the experimental and control groups (each
group 15 individuals). CALM-based treatment program for each participant of experimental
group was conducted across 12 sessions, in the form of mother-child interaction. Spence
Children’s Anxiety Scale (parent form) was used to measure the severity of separation anxiety
disorder. Results: CALM-based treatment interventions created a significant reduction in
the symptoms of separation anxiety in the experimental group compared to the control group
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on the post-test and follow-up stages. Conclusion: CALM-based treatment interventions 1. Anxiety, Separation
2. Mother-Child Relations
can be used as applicable and effective treatment for reduction of the symptoms of separation 3. Psychotherapy
anxiety in preschooler children.
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مقدمه :اضطراب جدایی شایعترین اختالل اضطرابی در کودکان است .عدم توجه به درمان این اختالل
در سنین پایین ،میتواند یک عامل خطر برای سایر اختالالت روانی دوران کودکی و بزرگسالی باشد .هدف
از این مطالعه بررسی اثربخشی برنامۀ مربیگری رفتار و هدایت از طریق مدلسازی ( )CALM Programبر
کاهش نشانههای اختالل اضطراب جدایی در کودکان پیش دبستانی بود .مواد و روشها :برنامۀ پژوهش
به صورت پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل طراحی شد .نمونه شامل  30کودک مبتال به اختالل
اضطراب جدایی بود .کودکان با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده و به
صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  15نفر) جایگزین شدند ۱۲ .جلسۀ درمان مبتنی
بر برنامۀ درمانی  CALMبرای هر یک از شرکت کنندگان گروه آزمایش به صورت تعامل والد -کودک اجرا
گردید .برای سنجش شدت اختالل اضطراب جدایی از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخۀ والدین)
استفاده شد .یافتهها :مداخلۀ درمانی مبتنی بر برنامۀ  CALMکاهش معنیداری در نشانههای اضطراب
جدایی شرکت کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مراحل پسآزمون و پیگیری ايجاد نمود.
نتیجهگیری :مداخلۀ درمانی مبتنی بر برنامۀ  CALMمیتواند بهعنوان یک برنامۀ درمانی قابل اجراء و
موثر برای کاهش نشانههای اضطراب جدایی در کودکان پیش دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.

مقــاله پـــــژوهشي

دوره پنجم ،شماره اول ،زمستان 1395

مقدمه
اختــال اضطــراب جدایــی 1یکــی از شــایعترین اختاللهــای
اضطرابــی دوران کودکــی اســت ،بــه طــوری کــه حــدود نیمــی
از کودکانــی کــه بــرای درمــان اختــاالت اضطرابــی مراجعــه
میکننــد بــه آن مبتــا هســتند (.)1

Panic disorders
Neuroplasticity
8
Hudson
9
Rapee
10
Overprotective
6
7

مطالعاتــی کــه در زمینــۀ تأثیــر رفتارهــای نادرســت والدینی در
ایجــاد اختــاالت اضطرابــی دوران کودکــی انجــام شــده اســت
نشــان داد کــه والدیــن کــودکان مضطــرب ممکــن اســت بــه
شــیوههای مختلــف از قبیــل مدلســازی تــرس یــا اجتنــاب،
کنتــرل بیــش از حــد رفتارهــای کــودک ،محــدود کــردن
اســتقالل روانــی کــودک ،حمایــت افراطــی و بیــش از حــد از
کــودک و تســهیل پاسـخهای اجتنابــی او ســهوا ً و بــه صــورت
ناخــودآگاه پاس ـخهای اضطرابــی را در آنهــا برانگیزنــد (.)26
بــر همیــن اســاس نتایج پژوهــش هادســون 8و راپــی )27( 9نیز
نشــانگر ایــن نکتــه اســت کــه بیــن ســبکهای تربیتــی والدین
و اضطــراب کــودکان رابطــه وجــود دارد .والدیــن کــودکان
مضطــرب ،در برابــر کــودکان خــود الگویــی مداخلهگــر همــراه
بــا درگیــری و نــزاع دارنــد .کــودکان مضطــرب در تعامــات،
منفیتــر از کــودکان عــادی عمــل میکننــد .ایــن کــودکان
نســبت بــه کــودکان عــادی در تعاملهــای خواهــر و بــرادری
ســطوح باالتــری از تعــارض را نشــان میدهنــد و نســبت بــه
خواهــر یــا بــرادر خــود صمیمیــت کمتــری دارنــد .از طــرف
دیگــر ،رفتارهــای والدینــی بیــش از حــد حمایتگرانــه 10نیــز
اساســی بــرای ایجــاد و تــداوم اضطــراب در دوران کودکــی
اســت .بــه عــاوه بــه نظــر میرســد ســبک والدینــی بیــش
حمایتگرانــه بــه صــورت ویــژه عامــل خطــر اختصاصــی
بــرای اختــال اضطــراب جدایــی در میــان کودکانــی اســت
کــه تشــخیص اختــاالت اضطرابــی دریافــت میکننــد (.)25
از ایــن رو شــواهد تأییــد کننــدۀ نقــش عوامــل خانوادگــی در
سببشناســی اضطــراب میباشــد (.)28-30
Separation anxiety disorder
Eating disorders
3
Depression
4
Somatic disorders
5
Alcohol abuse
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بــه نظــر میرســد اختــال اضطــراب جدایــی چنانچــه درمــان
نشــود دارای ســیری مزمــن خواهــد شــد ( .)10، 11مطالعــات
متعــددی نشــان داده اســت کــه اختــاالت اضطرابــی دوران
کودکــی از جملــه اضطــراب جدایــی ،عامــل خطــر مهمــی
بــرای ســایر اختــاالت عاطفــی و رفتــاری از قبیــل اضطــراب
2
نوجوانــی و بزرگســالی ( ،)12اختــاالت تغدیــه و خــوردن
( ،)13افســردگی ،)14، 15( 3اختــاالت جســمی )13( 4و
ســوء مصــرف الــکل )16، 17( 5بــه شــمار م ـیرود .همچنیــن
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه وجــود اضطــراب جدایــی در
دوران کودکــی زمینــۀ ابتــاء بــه اختــال وحشــتزدگی 6در

امــروزه روان درمانگــران از درمانهــای مختلفــی از قبیــل
درمــان شــناختی رفتــاری ،خانــواده درمانــی و بــازی درمانــی
بــرای درمــان اختــال اضطــراب جدایــی اســتفاده میکننــد
( .)23برخــی از نظریهپــردازان و پژوهشــگران بــر نقــش
خانــواده ،ســبکهای فرزنــد پــروری ،اضطــراب و افســردگی
والدیــن و رفتارهــای نادرســت والدینــی در سببشناســی و
درمــان ایــن کــودکان تأکیــد کردهانــد (.)24، 25
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ویژگــی بــارز اختــال اضطــراب جدایــی ،اضطــراب غیرواقعــی
و افراطــی از جدایــی یــا پیشبینــی جدایــی از نمادهــای
دلبســتگی اصلــی بهخصــوص والدیــن اســت ( .)2کودکانــی
کــه دچــار ایــن اختــال هســتند از ایــن میترســند کــه یکــی
از افــراد نزدیــک آنهــا در طــول جدایــی و در غیــاب آنهــا
دچــار صدمــه شــده یــا اتفــاق وحشــتناکی بــه هنــگام دوری
از مراقبهــای مهــم آنهــا رخ بدهــد ( .)3، 4ایــن کــودکان
هنــگام رفتــن بــه رختخــواب دردســر ســاز میشــوند و اصــرار
دارنــد کــه در اتــاق والدیــن بخوابنــد یــا از والدیــن میخواهنــد
کــه یکــی از آنهــا در اتــاق او بخوابــد .ایــن کــودکان غالبــاً
نیــاز دارنــد کــه تــا وقتــی بــه خــواب نرفتهانــد کســی در کنــار
آنهــا بمانــد و در غیــر ایــن صــورت بــه رختخــواب والدیــن یــا
بــرادر و خواهــر خــود میرونــد و اگــر ایــن اجــازه بــه آنهــا
داده نشــود امــکان دارد کــه پشــت در اتــاق بخوابنــد (.)5
همچنیــن کابــوس بــا الگــوی جدایــی در کــودکان کــم ســن
و ســال مبتــا بــه اختــال اضطــراب جدایــی شــایع اســت (7
 .)6،میزانــی از اضطــراب جدایــی در اوایــل کودکــی بــه طــور
طبیعــی ظاهــر میشــود و بخشــی از رشــد طبیعــی کــودک
محســوب میگــردد .امــا هنگامــی کــه پریشــانی شــدید اســت
تــا دوران بعــدی کودکــی باقــی میمانــد و تشــخیص اختــال
اضطــراب جدایــی مطــرح میشــود ( .)8بــه بیانــی دیگــر
نکتــۀ اصلــی در تشــخیص ایــن اختــال ،نامتناســب بــودن
اضطــراب و پریشــانی کــودک در هنــگام جدایــی ،نســبت بــه
ســن و مرحلــۀ رشــدی وی اســت؛ بــه گون ـهای کــه تــرس از
جدایــی بــا فعالیتهــای روزمــره از قبیــل رفتــن بــه مدرســه و
یــا مشــارکت در فعالیتهــای وابســته بــه ســن تداخــل ایجــاد
میکنــد ( .)9ایــن اختــال در میــان کــودکان و نوجوانــان
بســیار شــایع اســت و برخــی مطالعــات میــزان آن را تــا 42
درصــد نیــز گــزارش کردهانــد (.)1

دورۀ نوجوانــی و اوایــل دورۀ بزرگســالی را فراهــم مـیآورد (19
 .)18،بــر ایــن اســاس ،مداخلــۀ کارآمــد در دوران کودکــی ،نــه
تنهــا ســازگاری کنونــی را بهبــود میبخشــد ،بلکــه کاهــش
چشــمگیر آســیبهای روانــی در آینــده را نیــز در پــی دارد
( .)20همچنیــن شــواهد رو بــه رشــد نشــان میدهــد کــه
اثــرات درمانــی مداخــات ممکــن اســت در اوایــل کودکــی و
زمانــی کــه افزایــش حجــم نورونهــا 7میتوانــد منجــر بــه
تغییــرات رشــدی وســیعتر گــردد ،نســبت بــه ســایر دوران
زندگــی بیشــتر بــوده و میتوانــد پایــداری بیشــتری داشــته
باشــد ( ،)21، 22بنابرایــن شناســایی زود هنــگام و طراحــی
و آزمــودن درمانهــای متناســب بــا ســن بــرای کــودکان
خردســال الزم بــه نظــر میرســد.

دوره پنجم ،شماره اول ،زمستان 1395

دادههــای مرتبــط بــا تأثیــر متغیرهــای خانوادگــی بــر نتایــج
کار بــا کــودک ( )31-33و موفقیــت کار کــردن بــا والدیــن
در اختــاالت دیگــر ( )34-36همــه و همــه بــه ایــن فــرض
مشــترک منجــر میشــود کــه وارد کــردن والدیــن بــه رونــد
درمــان اضطــراب دوران کودکــی میتوانــد نتایــج درمانــی را
بهبــود بخشــد (.)37
یکــی از رویکردهــای نســبتاً جدیــد در سببشناســی و درمــان
اختــاالت دوران کودکــی از جملــه اختــاالت اضطرابــی کــه
بــر نقــش والدیــن تأکیــد میکنــد ،رویکــرد تعامــل والــد
کــودک 11اســت .درمــان تعامــل والــد -کــودک یــک برنامــۀآمــوزش رفتــار والدینــی تأییــد شــده اســت کــه در ســال ۱۹۷۰
توســط آیبــرگ 12بــرای کار بــا والدیــن و کــودکان خردســال 2
تــا  7ســاله مبتــا بــه اختــال رفتــار مخــرب پایهریــزی شــد
( .)38نکتــۀ قابــل توجــه در رویکــرد تعامــل والــد -کــودک ایــن
مســأله اســت کــه از منظــر ایــن رویکــرد درمانــی علــت ایجــاد،
ابقــاء و مانــدگار شــدن اختــاالت اضطرابــی دوران کودکــی،
تعامــات ناســازگار والدیــن بــا کــودک و همچنیــن رفتارهــای
نادرســت والدینــی اســت ،لــذا ایــن روش درمانــی بــه جــای
تمرکــز بــر خــود کــودک بــر والدیــن تمرکــز کــرده و رفتارهــای
ناســازگارانۀ کــودک را از طریــق تغییــر و اصــاح رفتارهــای
والدینــی نادرســت مــورد هــدف قــرار میدهــد (.)39

Parent child interaction therapy
Eyberg
13
Choate
14
Pincus

15

11

16

12

Modified parent-child interaction therapy
Coaching approach behavior and leading by modeling
17
Brave

32
32

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه دوران کودکــی یــک مرحلــۀ
حســاس رشــدی اســت و درمــان نشــدن اختــال اضطــراب
جدایــی کــودکان آســیبهای روانــی بعــدی را بــه دنبــال دارد،
اســتفاده از برنامههــای درمانــی اثربخــش و متناســب بــا ســن
کــودکان خردســال ضــروری بــه نظــر میرســد .همچنیــن
تحقیقــات و بررســیهای پیشــین دربــارۀ کــودکان دامنــۀ
ســنی  ۳تــا  7ســال مبتــا بــه اختــال اضطــراب جدایــی
نشــاندهندۀ ایــن نکتــ ه اســت کــه درمانهایــی ماننــد
تعامــل والــد -کــودک کــه بــه جــای درگیــر کــردن کــودکان
خردســال در فراینــد درمــان بــر والدیــن و تعامــل آنهــا بــا
کــودک تمرکــز میکننــد ،نتایــج درمانــی بهتــری بــه دســت
میدهنــد .از ایــن رو فــرض شــده اســت کــه اســتفاده از روش
مداخلــهای مربیگــری رفتــار و هدایــت از طریــق مدلســازی
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لــذا بــر اســاس تحقیقــات پیشــین کــه از روش تعامــل والــد
-کــودک بــرای درمــان اختــاالت اضطرابــی کــودکان حمایــت

برنامــۀ درمانــی  CALMهماننــد درمــان تعامــل والــد
کــودک ،در همــان جلســۀ مشــاوره و در زمانــی کــه درمانگــراز طریــق یــک نمایشــگر و از یــک اتــاق دیگــر بــر تعامــات
والــد -کــودک نظــارت میکنــد ،آموزشهــای رفتــاری
والدیــن را فراهــم مینمایــد .آنچــه برنامــۀ درمانــی مربیگــری
رفتــار و هدایــت از طریــق مدلســازی را از ســایر درمانهــای
شــناختی رفتــاری مربــوط بــه اضطــراب اولیــۀ کــودکان متمایز
میکنــد ،مداخلــۀ منظــم در حیــن جلســات از طریــق گوشــی
و آمــوزش بــه والدیــن در طــول جلســات مواجهــه بــا محــرک
اضطــرابآور اســت .درمانگــر بــه صــورت غیرآشــکار و از داخــل
یــک اتــاق مخصــوص نظــارت ،والدیــن و کــودک را در طــول
تعامــل و مواجهــه بــا محرکهــای اضطــرابزا مــورد نظــارت
قــرار داده و بازخوردهایــی را بــه صــورت مســتقیم و در لحظــه
بــرای والدیــن فراهــم میکنــد ( .)43ایــن برنامــۀ درمانــی
بــر اســاس منطقــی اســت کــه از توجــه مثبــت والدیــن و
مدلســازی رفتــار شــجاعانه 17بهعنــوان راهکارهایــی بــرای
افزایــش رفتارهــای شــجاعانه کــودک (روبــرو شــدن بــا
محــرک اضطــرابزا) اســتفاده میکنــد .در نقطــۀ مقابــل ،از
کاهــش تمرکــز والدیــن بــر رفتارهــای مربــوط بــه اضطــراب
و رفتارهــای اجتنابــی کــودک بــرای خاموشــی ایــن رفتارهــا
اســتفاده میکنــد (.)42
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مطالعــات انجــام شــده نشــان دهنــدۀ ایــن نکتــه اســت کــه
درمــان تعامــل والــد -کودک بــرای اختــاالت اضطرابــی دوران
کودکــی ،از جملــه اختــال اضطــراب جدایــی نتایــج درمانــی
خوبــی بــه دســت آورده اســت .بــه نقــل از کــوت 13و همــکاران
( )40مطالعــهای آزمایشــی بــا عنــوان بررســی اثربخشــی
تعامــل والــد -کــودک بــر اختــال اضطــراب جدایــی کــودکان
انجــام دادنــد .در ایــن مطالعــه  ۳خانــواده انتخــاب شــدند
کــه دارای کــودکان مبتــا بــه اختــال اضطــراب جدایــی
و در دامنــۀ ســنی  4-8ســال بودنــد و والدیــن و کــودکان
تحــت درمــان قــرار گرفتنــد ۳ .مــاه پــس از درمــان در هــر
 ۳کــودک کاهــش معنــیداری در عالیــم اختــال اضطــراب
جدایــی مشــاهده شــد .پینــکاس 14و همــکاران در مطالع ـهای
تأثیــر تعامــل اصــاحشــدۀ والــد -کــودک 15را روی  ۱۰کــودک
 ۴تــا  ۸ســالۀ مبتــا بــه اختــال اضطــراب جدایــی مــورد
بررســی قــرار دادنــد ( .)6نتایــج نشــانگر کاهــش چشــمگیر
میــزان اضطــراب پــس از درمــان بــود .در ایــران نیــز عباســی و
همــکاران ( )41پژوهشــی بــا هــدف بررســی اثربخشــی درمــان
تعامــل والــد -کــودک بــر بهبــود اختــال اضطــراب جدایــی
کــودکان انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه درمــان تعامــل
والــد -کــودک در بهبــود اختــال اضطــراب جدایــی کــودکان
اثربخــش اســت.

کردهانــد ،مطالعــۀ حاضــر بــه بررســی اثربخشــی برنامــۀ درمانی
16
مربیگــری رفتــار و هدایــت از طریــق مدلســازی ()CALM
بــرای درمــان کــودکان مبتــا بــه اختــال اضطــراب جدایــی
میپــردازد .ایــن برنامــۀ درمانــی نســخهای از درمــان تعامــل
والــد -کــودک اســت کــه بــرای درمــان اختــاالت اضطرابــی
کــودکان پیشدبســتانی تنظیــم و اصــاح شــده اســت .ایــن
برنامــۀ آموزشــی محیــط درمانــی را فراهــم میکنــد کــه در
آن بــ ه جــای تمرکــز بــر خــود کــودک بــر والدیــن تمرکــز
شــده و ســعی بــر آن اســت کــه تعامــات نادرســت والدیــن بــا
کــودک در هنــگام مواجـه شــدن بــا محرکهــای اضطــرابآور
شناســایی و اصــاح گــردد (.)42

مقــاله پـــــژوهشي

دوره پنجم ،شماره اول ،زمستان 1395

باعــث میشــود از نشــانههای اضطرابــی کــودکان خردســال
کاســته شــود .بــر ایــن اســاس ،هــدف کلــی مطالعــۀ حاضــر
بررســی اثربخشــی برنامــۀ درمانــی مربیگــری رفتــار و هدایت از
طریــق مدلســازی بــر کاهــش نشــانههای اختــال اضطــراب
جدایــی کــودکان پیشدبســتانی ( 4تــا  ۷ســال) اســت.
مواد و روشها

روش پژوهــش مطالعــۀ حاضــر تجربــی و طــرح تحقیــق از
نــوع پیشآزمــون ،پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل و همــراه
بــا پیگیــری میباشــد .برنامــۀ مداخلــه از پیــش طراحــی
شــده ( )42بــه گــروه آزمایــش ارائــه و نتایــج اثــرات مداخلــه
بــا گــروه کنتــرل مقایســه شــد .نتایــج یافتههــا در مراحــل
پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری  3ماهــه مــورد مقایســه
قــرار گرفــت.
شرکت کنندگان

مقیــاس اضطــراب کــودکان اســپنس :مقیــاس اضطــراب
کــودکان اســپنس (نســخۀ والدیــن) بهمنظــور ســنجش
و ارزیابــی اضطــراب کــودکان بــر اســاس طبقهبنــدی
تشــخیصی و آمــاری  DSM-IVطراحــی و ســاخته شــده
اســت .فــرم اولیــۀ ایــن مقیــاس در ســال  1997در کشــور
اســترالیا طــی دو مطالعــۀ بــزرگ ملــی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و نتایــج حاصــل از تحلیــل عاملــی 6 ،زیــر مقیــاس
را در طیــف ســنی  8الــی  12و  7الــی  9ســال بــه اثبــات
رســانده اســت ( .)45ایــن ابــزار  6زیــر مقیــاس اضطــراب
جدایــی ،هــراس از فضــای بــاز ،تــرس از آســیب فیزیکــی،
وســواس عملــی -فکــری ،اضطــراب اجتماعــی و هــراس و
اضطــراب عمومــی را اندازهگیــری میکنــد .گویههــای ایــن
ابــزار  4گزینـهای بــوده و بــه شــیوۀ لیکــرت (هرگــز= ،۰گاهــی
اوقــات= ،۱اغلــب= ،۲همیشــه= )۳نمرهگــذاری میشــود.
مقیــاس  SCAS-Pاز روایــی و پایایــی نســبتاً باالیــی برخــوردار
25
اســت .در مطالعـهای کــه توســط اســپنس ،23بــارت 24و ترنــر
( )45انجــام شــد ،پایایــی بازآزمــون بــرای خــرده مقیاسهــای
ایــن ابــزار از  0/53بــرای وســواس تــا  0/60بــرای اضطــراب
جدایــی و اضطــراب اجتماعــی بــرآورد شــده اســت .در ایــران
مکونــد حســینی و همــکاران ضریــب همســانی درونــی را بــرای
 6خــرده مقیــاس شــامل ،اضطــراب جدایــی ،تــرس از فضــای
Children symptoms inventory-4
Spence children anxiety scale- parent form
20
Mood disorder
21
Attention deficit hyperactivity disorder

22

18

23

19

Conduct disorder
Spence
24
Barrett
25
Turner

3333
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از پرسشــنامۀ عالیــم مرضــی کــودک بهمنظــور غربالگــری و
ســنجش اختــاالت همبــود و از پرسشــنامۀ مقیــاس اضطــراب
کــودکان اســپنس جهــت ســنجش شــدت اختــال اضطــراب
جدایــی کــودکان گــروه آزمایــش و کنتــرل در پیشآزمــون،
پسآزمــون و پیگیــری اســتفاده شــد .بــرای رعایــت اصــول
و ضوابــط اخالقــی تحقیــق ،پژوهشــگران دربــارۀ نحــوۀ
پاســخگویی بــه ابزارهــا ،محرمانــه مانــدن اطالعــات موجــود
در پرسشــنامهها و اینکــه هــر زمــان کــه تمایــل داشــتند
میتواننــد از ادامــۀ درمــان انصــراف دهنــد توضیحاتــی بــه
مــادران ارائــه شــده و بــه صــورت کتبــی رضایــت آنهــا
دریافــت گردیــد.

ابزار پژوهش
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جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــۀ کــودکان 4
تــا  7ســالۀ مبتــا بــه اختــال اضطــراب جدایــی در مهــد
کودکهــای شــهر تبریــز در ســال  1393بــود .بهمنظــور
انتخــاب نمونــه از روش نمونهگیــری خوشـهای چنــد مرحلـهای
اســتفاده شــد .بــه ایــن ترتیــب کــه پــس از کســب مجوزهــای
الزم از ادارۀ آمــوزش و پــرورش و ادارۀ بهزیســتی شهرســتان
تبریــز از میــان مناطــق چندگانــۀ ایــن شــهر چهــار منطقــه و از
هــر منطقــه شــش مهــد کــودک بــه صــورت تصادفــی انتخــاب
شــدند .انتخــاب شــرکت کننــدگان از بیــن افــراد مشــکوک
بــه اختــال اضطــراب جدایــی و بــا اســتفاده از غربالگــری
صــورت گرفــت .در گام نخســت کــودکان مشــکوک بــه
اختــال اضطــراب جدایــی بــه کمــک مســئوالن مهــد کــودک
شناســایی و بــا والدیــن آنهــا تمــاس تلفنــی برقــرار شــد.
ســپس بــرای ســنجش اختــال اضطــراب جدایــی و همچنیــن
ســایر اختــاالت همبــود ،والدینــی کــه مایــل بــه شــرکت
در برنامــۀ درمانــی بودنــد نســخۀ والدیــن پرسشــنام ۀ عالیــم
مرضــی کــودک ) )44( 18(CSI-4و نســخۀ والدیــن پرسشــنامۀ
مقیــاس اضطــراب کــودکان اســپنس ( )45( 19)SCAS-Pرا
تکمیــل کردنــد.

بــا توجــه بــه اینکــه در تحقیقــات آزمایشــی حداقــل حجــم
نمونــه بــرای هــر یــک از گروههــا  15نفــر تعییــن شــده
اســت ( ،)46پــس از تکمیــل پرسشــنامهها  30نفــر از
کــودکان کــه معیارهــای ورود را داشــتند ،انتخــاب شــده و
بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه آزمایــش و کنتــرل تقســیم
شــدند .مطابــق طــرح درمانــی مبتنــی بــر برنامــۀ ،CALM
مداخلــه طــی  12جلســه بــه صــورت هــر هفتــه  ۲جلســه
یــک و نیــمســاعته بــرای هــر کــدام از  15شــرکت کننــدۀ
گــروه آزمایــش بــه همــراه مــادر بــه صــورت انفــرادی اجــرا
شــد .در ایــن مــدت ،گــروه کنتــرل مداخلـهای دریافــت نکــرد.
مالکهــای ورود عبــارت بودنــد از کســب نمــرۀ بــرش تعییــن
شــده بــرای اختــال اضطــراب جدایــی در نســخۀ والدیــن
پرسشــنامۀ عالیــم مرضــی کــودک ،حضــور کــودک در مهــد
در طــی دورۀ پژوهــش ،داشــتن ســن بیــن  ۴تــا  ۷ســال،
موافقــت والدیــن بــرای شــرکت در درمــان و عــدم دریافــت
درمــان اعــم از روانشــناختی و دارویــی در  6مــاه قبــل از
مطالعــه .مالکهــای خــروج عبــارت بودنــد از طــاق پــدر
و مــادر ،بیمــاری روانــی پــدر و مــادر ،وجــود بیماریهــای
جســمی مزمــن و ناتــوان کننــده در کــودک و وجــود اختــال
خلقــی ،20اختــال نقــص توجــه و بیشفعالــی ( 21)ADHDیــا
اختــال ســلوک 22در کــودک .شــرکت کننــدگان دو گــروه در
ســه مرحلــۀ پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری ســه ماهــه
مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد.

دوره پنجم ،شماره اول ،زمستان 1395

بــاز ،تــرس از آســیب فیزیکــی ،اضطــراب اجتماعــی ،وســواس
عملــی -فکــری و اضطــراب فراگیــر بــه ترتیــب ،0/79 ،0/70
 0/78 ،0/70 ،0/79و  0/79گــزارش کردنــد (.)47

برنامۀ مداخله درمانی (طرح درمان)

جلســۀ اول :جلســۀ اول صرفــاً بــا حضــور والدیــن تشــکیل
شــده و نیــازی بــه حضــور کــودک در جلســۀ درمانــی نیســت.
28
در ایــن جلســه مهارتهــای تعامــل کــودک محــور ()CDI
بــه والدیــن آمــوزش داده میشــود و والدیــن بــا اســتفاده از
Approach situation
Give direct command for child to join situation
32
Provide selective attention based on child performance

34
34

جلســۀ چهــارم و پنجــم :در ایــن جلســات نیــز هماننــد جلســۀ
دوم و ســوم ،نحــوۀ اســتفادۀ والدیــن از مهارتهــای تعامــل
کــودک محــور در طــول بــازی درمانــی مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .همچنیــن مواجهــۀ درمانــی شــروع شــده و کــودک
بــا موقعیتهــای اضطــرابزا ســطح پاییــن از سلســله مراتــب
تهیــهشــده در جلســۀ اول روبــهرو میشــود.
جلســۀ ششــم :در ایــن جلســه نیــز هماننــد جلســۀ اول حضــور
کــودک الزامــی نبــوده و جلســۀ درمانــی (آموزشــی) صرفـاً بــا
حضــور والدیــن تشــکیل میشــود .در ایــن جلســه مهارتهــای
چهارگانــه توصیــف موقعیــت ،29نزدیــک شــدن بــه موقعیــت،30
دادن دســتور مســتقیم از طــرف والدیــن بــه کــودک بــرای
مواجهشــدن بــا موقعیــت 31و توجــه انتخابــی بــر پایــۀ
عملکــرد کــودک 32کــه  DADS STEPنامیــده میشــوند،
بهمنظــور افزایــش رفتارهــای شــجاعانۀ کــودک بــه والدیــن
آمــوزش داده میشــود .همچنیــن بهمنظــور تســلط بــر ایــن
مهارتهــا والدیــن بــه بــازی نقــش میپردازنــد.
جلســۀ هفتــم تــا دوازدهــم :در جلســات باقــی مانــده
مهارتهــای چهارگانــۀ  DADSکــه در جلســۀ قبلــی آمــوزش
داده شــد ،بهمنظــور افزایــش رفتارهــای شــجاعانۀ کــودک
توســط والدیــن در محیــط درمــان و در طــول بــازی تمریــن
میشــود .کــودک در طــول ایــن جلســات بــا موقعیتهــای
باقیمانــده از سلســله مراتــب اضطــراب مواجــه میشــود .در
طــول مواجهــۀ کــودک بــا موقعیتهــای اضطــرابزا ،درمانگــر
هماننــد جلســات قبــل از طریــق مانیتــور شــخصی و از یــک
اتــاق دیگــر تعامــل والدیــن بــا کــودک را مشــاهده کــرده و در
مــورد نحــوۀ اســتفاده از مهارتهــای  DADSبازخوردهایــی
را بــهصــورت آنــی و بالفاصلــه بــه والدیــن میدهــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه در هــر جلســه بهمنظــور افزایــش تســلط
والدیــن بــر مهارتهایــی کــه تدریــس میشــود و همچنیــن
بهمنظــور گســترش و تعمیــم نتایــج از محیــط درمــان بــه
Sprafkin, Loney Unita & Gadow
Puliafico, Comer & Albano
28
Child directed interaction
29
Describe situation

30

26

31

27
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جلســات درمانــی بــر اســاس راهنمــای پالیافیکــو ،کومــر و
آلبانــو )42( 27و بــه شــرح زیــر میباشــد:

جلســۀ دوم و ســوم :از جلســۀ دوم بــه بعــد جلســات درمانــی
بــا حضــور همزمــان کــودک و والدیــن تشــکیل میشــود .در
ایــن جلســات (جلســۀ دوم و ســوم) بهمنظــور تســلط والدیــن
بــر مهارتهــای آمــوزش داده شــده در جلســۀ قبلــی ،والدیــن
بــه تمریــن مهارتهــای تعامــل کــودک محــور کــه در جلســۀ
اول یــاد گرفتنــد میپردازنــد .درمانگــر در طــول جلســه از
طریــق دوربیــن و ب ـ ه وســیلۀ مانیتــور شــخصی از یــک اتــاق
دیگــر ،تعامــل والدیــن بــا کــودک را در طــول بــازی مشــاهده
کــرده و بازخوردهایــی را بـه صــورت آنــی و بالفاصلــه از طریــق
یــک دســتگاه شــنیداری بــه والدیــن ارائــه میدهنــد.
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پرسشــنامۀ عالیــم مرضــی کــودکان :پرسشــنامۀ عالیــم مرضی
کــودک از رایجتریــن ابزارهــای غربالگــری بــرای اختاللهــای
روانپزشــکی اســت کــه بــر اســاس مالکهــای راهنمــای
تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی ســاخته شــده اســت.
نســخۀ اولیــۀ پرسشــنامه بــا نــام فهرســت اســپیرافیکن ،النــی،
یونیتــات و گادو ( 26)SLUGرا اســپیرافیکن ،النــی ،یونیتــات و
گادو در ســال  1984بــر اســاس طبقهبنــدی ســومین ویرایــش
راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی (DSM-
 )IIIتهیــه کردنــد .بــا چــاپ چهــارم  DSM-IVآخریــن نســخۀ
ایــن ابــزار در ســال  ۱۹۹۴بــا تغییــرات اندکــی مــورد تجدیــد
نظــر قــرار گرفــت و بــا نــام  CSI-4منتشــر شــد ( .)44ایــن
پرسشــنامه دارای دو فــرم ویــژۀ والدیــن و آمــوزگاران میباشــد.
فــرم والدیــن دارای  97ســؤال اســت کــه  17اختــال رفتــاری
هیجانــی را پوشــش میدهــد ( .)48فهرســت شــدت عالیــماضطرابــی کــودکان بخشــی از پرسشــنامۀ عالیــم مرضــی
کــودکان اســت کــه اختصاص ـاً بــه ارزیابــی عالیــم اضطــراب
جدایــی کــودکان میپــردازد و دارای  ۸مــاده اســت و ســؤاالت
آن در گــروه اختــال اضطرابــی (گــروه  )Jپرسشــنامه گنجانــده
شــده اســت ( .)41در ایــن پژوهــش از ایــن  ۸مــاده بــرای
غربالگــری افــراد دارای اضطــراب جدایی اســتفاده شــده اســت.
پرسشــنامۀ عالیــم مرضــی کــودک از روایــی و پایایــی نســبتاً
باالی��ی برخوــردار اس��ت .ب��ر اساــس مطالعـ�ۀ ارمی��س ()49
اعتبــار پرسشــنامه بــه روش بازآزمایــی و بــا فاصلــۀ زمانــی
 6هفتــه روی  75پســر ســنین  6تــا  10ســال  0/72گــزارش
شــده اســت .در مطالعــۀ گادو و اســپیرافیکن در ســال 1994
اعتبــار بازآزمایــی پرسشــنامه در یــک دورۀ شــش هفتـهای بــر
روی  36کــودک مبتــا بــه اختــال هیجانــی 0/70-0/89 ،بــه
دســت آمــد ( .)48در ایــران در مطالعـهای توســط توکلــی زاده
( )50پایایــی بازآزمایــی فرمهــای والدیــن و آمــوزگاران بــه
ترتیــب  ۰/۹۰و  ۰/۹۳گــزارش شــده اســت .در پژوهــش حاضــر
از شــیوۀ نمرهگــذاری شــدت اختــال جهــت نمرهگــذاری
ســؤاالت اســتفاده شــد .شــیوۀ نمــرۀ بــرش غربــال کننــده در
یــک مقیــاس  ۴امتیــازی (هرگــز= ،۱بعضــی اوقــات= ،۲اغلــب
اوقــات= ،۳بیشــتر اوقــات= )۴نمرهگــذاری شــد.

ایــن مهارتهــا یــاد میگیرنــد تــا بــه رفتارهــای مثبــت و
شــجاعانۀ کــودک توجــه کــرده و رفتارهــای منفــی کــودک
را در هنــگام روبــه رو شــدن بــا اضطــراب نادیــده بگیرنــد.
همچنیــن سلســله مراتبــی از اضطــراب کــودک تهیــه میشــود.

مقــاله پـــــژوهشي
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محیــط و موقعیتهــای واقعــی زندگــی ،تکالیفــی بــرای
والدیــن در نظــر گرفتــه میشــود تــا در محیــط خانــه انجــام
دهنــد .در هــر جلســه در شــروع درمــان تکالیــف جلســۀ
گذشــته مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

اســتفاده از روش تحلیــل کوواریانــس بالمانــع اســت .نتایــج
تحلیــل کوواریانــس مربــوط بــه تأثیــر برنامــۀ درمانــی CALM
بــر اضطــراب جدایــی در مرحلــۀ پسآزمــون در جــدول 2
ارائــه شــده اســت.

آنالیز آماری

همانگونــه کــه نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد تفــاوت
معنــیداری در نمــرۀ اضطــراب جدایــی دو گــروه آزمایــش
و کنتــرل در پسآزمــون مشــاهده میشــود (،P<۰/001
 .)F=42/512بــه ایــن معنــی کــه برنامــۀ درمانــی CALM
بــر اضطــراب جدایــی اثــر داشــته و نمــرات شــرکت کننــدگان
گــروه آزمایــش در پسآزمــون بــه طــور معن ـیداری کاهــش
یافتــه اســت ( .)P<۰/001بــا توجــه بــه ضریــب اتــا میــزان
تأثیــر  %71اســت کــه نشــان میدهــد بــا کنتــرل تأثیــر
پیشآزمــون %71 ،کل واریانسهــا یــا تفاوتهــای فــردی،
مربــوط بــه تفــاوت بیــن دو گــروه کنتــرل و آزمایــش و در
واقــع ناشــی از اعمــال متغیــر مســتقل اســت.

پــس از جمـعآوری اطالعــات ،دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار
آمــاری  SPSSنســخۀ  19مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
عــاوه بــر روشهــای آمــار توصیفــی و گــزارش جــدول مربــوط
بــه شــاخصهای توصیفــی (میانگیــن و انحــراف اســتاندارد)
مربــوط بــه دادههــا ،از آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره
جهــت مقایســۀ میانگیــن گروههــا اســتفاده شــد P<0/05 .در
تعییــن ســطح معنـیداری مــاک عمــل قــرار گرفــت.
یافتهها
بهمنظــور بررســی اثربخشــی برنامــۀ درمانــی  CALMبــر
کاهــش نشــانههای اختــال اضطــراب جدایــی در کــودکان
پیــش دبســتانی ،دادههــای مربــوط بــه پیشآزمــون،
پسآزمــون و پیگیــری بــرای دو گــروه آزمایــش و کنتــرل
جمــعآوری شــد .میانگیــن و انحــراف اســتاندارد دو گــروه
آزمایــش و کنتــرل در پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری
در جــدول  1ارائــه شــده اســت .همانطــور کــه مندرجــات

بحث و نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی برنامــۀ درمانــی
مربیگــری رفتــار و هدایــت از طریــق مدلســازی CALM
بــر کاهــش نشــانههای اختــال اضطــراب جدایــی کــودکان
پیشدبســتانی انجــام شــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد
کــه برنامــۀ درمانــی  CALMموجــب کاهــش نشــانههای

جدول  -2نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر برنامۀ درمانی  CALMبر کاهش اضطراب جدایی کودکان.

جــدول  1نشــان میدهــد نمــرات اضطــراب جدایــی شــرکت
کننــدگان گــروه آزمایــش در پیشآزمــون ،پسآزمــون و
پیگیــری تفــاوت قابــل مالحظ ـهای را نشــان داده امــا نمــرات
گــروه کنتــرل تغییــر چندانــی نداشــته و ایــن تفــاوت در
مرحلــۀ پیگیــری نیــز اســتمرار داشــته اســت.
بــرای آزمــون معن ـیداری اثربخشــی برنامــۀ درمانــی CALM

Levene’s test

33

3535

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.1.29

بــر اضطــراب جدایــی و بهمنظــور کنتــرل اثــر پیشآزمــون،
از روش تحلیــل کواریانــس اســتفاده شــد .بهمنظــور بررســی
پیــش فرضهــای تحلیــل کوواریانــس ،از آزمــون کولموگــروف
اســمیرنوف جهــت بررســی طبیعــی بــودن توزیــع متغیــراضطــراب جدایــی در دو گــروه ،و از آزمــون لویــن 33بهمنظــور
بررســی برابــری واریانسهــا اســتفاده شــد .نتایــج آزمــون
کولموگــروف -اســمیرنوف ( )Z=0/69 ،P>۰/۰۱و آزمــون
لویــن ( )F=0/ 69،P<۰/۰۱نشــانگر ایــن نکتــه بــود کــه

اختــال اضطــراب جدایــی در کــودکان پیش دبســتانی شــده و
حمایتهــای مقدماتــی را بــرای اثربخشــی درمــان تعامــل والــد
کــودک اصــاح شــده در درمــان اختــال اضطــراب جدایــیفراهــم میکنــد .ایــن یافتههــا بــا نتایــج پژوهشهایــی از
قبیــل پینــکاس و همــکاران ( ،)3پینــکاس و همــکاران (،)6
پولیفیکــو و همــکاران ( ،)40عباســی و همــکاران ( ،)41کامــر و
همــکاران ( )43و محمدپــور ( )51هماهنــگ و همســو اســت.
در توجیــه یافتههــای پژوهــش و همچنیــن بهمنظــور تبییــن
اثربخشــی برنامــۀ درمانــی  CALMمیتــوان بــه عواملــی
ماننــد ســبکهای فرزندپــروری ،دلبســتگی والــد -کــودک،
تعامــات نادرســت والدینــی و غیــره کــه در سببشناســی
اختــال اضطــراب جدایــی نقــش دارنــد اشــاره کــرد .در نقطــۀ
مقابــل آن میتــوان بــه محتــوای جلســات برنامــۀ درمانــی
 CALMاشــاره نمــود و از نظریــات و کارهایــی کــه در پایــه
ریــزی درمــان تعامــل والــد -کــودک (بهعنــوان نظریــه و

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-07

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد نمرۀ اضطراب جدایی دو گروه در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری.

دوره پنجم ،شماره اول ،زمستان 1395

برنامــۀ درمانــی کــه مبنــا و پایــۀ شــکلگیری برنامــۀ درمانــی
 CALMاســت) نقــش داشــتهاند جهــت تبییــن احتمالــی
اثربخشــی برنامــۀ درمانــی بهــره بــرد .بــر طبــق پژوهشهــای
انجــام شــده یکــی از علــل بالقــوه بــرای اختــاالت اضطرابــی
کــودکان مشــکالت مربــوط بــه دلبســتگی و در واقع دلبســتگی
نــا ایمــن کــودکان بــه والدیــن اســت (.)24

36
36

همچنیــن یــک نکتــۀ قابــل توجــه و شــایان ذکــر کــه
متمایزکننــدۀ برنامــۀ درمانــی  CALMاز ســایر درمانهــای
مربــوط بــه اختــاالت اضطرابــی کــودکان خردســال اســت،
مداخلــۀ سیســتماتیک (منظــم) در حیــن جلســات از طریــق
گوشــی و دادن بازخوردهــای آنــی و در لحظــه بــه والدیــن
در طــول جلســات مواجهــهای میباشــد .بــه بیانــی دیگــر
درمانگــر بــه صــورت غیــر آشــکار و از داخــل یــک اتــاق
مخصــوص نظــارت ،والدیــن و کــودک را در طــول تعامــل و
مواجهــه بــا محرکهــای اضطــرابزا مــورد نظــارت قــرار داده،
و بازخوردهایــی را بــه صــورت مســتقیم و در لحظــه در مــورد
نحــوۀ اســتفادۀ درســت از آموزشهــای تدریــس شــده بــرای
والدیــن فراهــم میکنــد ( .)۲۷ایــن نکتــه کــه چــه میــزان از
نتایــج درمــان ناشــی از هدایــت مســتقیم والدیــن و فراهــم
کــردن بازخوردهــای لحظــهای و آنــی در طــول جلســات
مواجهــه میباشــد نیازمنــد بررســیهای تجربــی و کنتــرل
شــده در تحقیقــات آتــی اســت.
بــه بیــان روش ـنتر میتــوان فــرض کــرد کــه بهبــود اختــال
و کاهــش نشــانههای اضطــراب جدایــی در کودکانــی کــه در
ایــن پژوهــش تحــت درمــان بــا برنامــۀ  CALMقــرار گرفتنــد
تــا حــدود زیــادی ناشــی از تغییــرات در ســبکهای فرزنــد
پــروری ،اصــاح رفتارهــای نادرســت والدینــی و بهبــود ســبک
دلبســتگی والــد کودکــی بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن تمرکــز
کــردن بــر والدیــن بهعنــوان عناصــر درمــان و شــرکت کــردن
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از طرفــی دیگــر مطالعــات نشــان دادهانــد کــه رفتارهــای
نادرســت والدینــی میتوانــد در شــکلگیری و مانــدگار شــدن
اختاللهــای دوران کودکــی نقشــی اساســی داشــته باشــد.
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه والدیــن کــودکان مضطــرب
بــه طــور ناخواســته و ســهوی پاســخهای مضطربانــه را در
کــودکان تســهیل میکننــد و ایــن امــر را از طریــق الگــوی
تــرس یــا اجتنــاب ،تــاش بــرای کنتــرل رفتــار کــودک بــه
طــوری کــه باعــث محــدود شــدن خــود مختــاری کــودک
میشــود و بــا حمایــت بیــش از حــد از کــودک یــا تســهیل
پاس ـخهای اجتنابــی وی انجــام میدهنــد .همچنیــن بــه نظــر
میرســد ســبک فرزنــد پــروری نادرســت بهخصــوص ســبک
والدینــی مداخلهگرانــه عامــل خطــر اختصاصــی بــرای اختــال
اضطــراب جدایــی باشــد ( .)25، 52والدیــن بیشحمایتگــر
اســتقالل روانــی کــودک را محــدود کــرده و بــه جــای انتقــال

بــر ایــن اســاس ارائــۀ آمــوزش والدینــی ،تدریــس مهارتهــای
کــودک محــور در جلســات اولیــه و همچنیــن مواجــه کــردن
کــودک بــا سلســله مراتــب موقعیتهــای اضطــرابزا در
جلســات بعــدی را میتــوان اساســی بــرای ایجــاد تعامــل
مثبــت بیــن والــد و کــودک ،زمینـهای بــرای کاهــش دخالــت
و حمایــت بیــش از حــد والدیــن و همچنیــن بنیانــی بــرای
افزایــش اســتقالل روانــی ،حــس شایســتگی و تســلط کــودک
در برابــر موقعیتهــای اضطــرابزا فــرض کــرد .در تعامــل
کــودک محــور ،والدیــن یــاد میگیرنــد و ملــزم میشــوند
کــه بــه رفتارهــای مثبــت و شــجاعانه کــودک توجــه کــرده و
کــودک را تشــویق کننــد و در نقطــه مقابــل آن از رفتارهــای
منفــی کــودک ماننــد اجتنــاب از محــرک اضطــرابزا و گریــه
و قشــقرق و غیــره چشمپوشــی کــرده و بــه آنهــا توجــه
ننماینــد.
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نظریــۀ دلبســتگی عنــوان میکنــد کــه والدگــری گــرم و
پاســخدهنده منجــر بــه پایهریــزی ایــن اعتقــاد و بــاور در
کــودک میشــود کــه مراقبــان همیشــه در دســترس بــوده
و بــهصــورت صحیــح و بــدون معطلــی بــه نیازهــای آنهــا
پاســخ میدهنــد .بنابرایــن کــودکان خردســالی کــه والدیــن
آنهــا گرمــای والدینــی و پاســخدهی مناســبی نشــان داده
و همچنیــن حساســیت متناســبی را نســبت بــه نیازهــای
فرزندشــان ابــراز میکننــد بــه احتمــال زیــاد یــک احســاس
ایمنــی نســبت بــه روابــط والــد -کــودک را تشــکیل داده و
دلبســتگی ایمنــی را نشــان میدهنــد .در مقابــل کودکانــی
کــه دلبســتگی نابههنجــار (نــا ایمــن) را بــا والدینشــان بنیــان
میکننــد مهارتهــای مقابل ـهای ضعیــف ،عــزت نفــس پاییــن،
ســطح پاییــن شایســتگی و ســطح باالیــی از رفتارهــای اضطرابی
و پرخاشــگری را نشــان میدهنــد .بــر اســاس ایــن یافتههــا
و فرضیــات ،هــدف از مرحلــۀ اول درمــان یــا همــان مرحلــۀ
تعامــل کــودک محــور در برنامــۀ درمانــی  CALMایجــاد تعامل
مثبــت بیــن والــد و کــودک و کار کــردن بــر روی دلبســتگی نــا
ایمــن کــودکان بــود ،بدیــن ترتیــب کــه والدیــن بــا اســتفاده و
بهرهگیــری از مهارتهــای آمــوزش داده شــده در ایــن مرحلــه
بتواننــد دلبســتگی ایمــن را در کودکشــان جایگزیــن دلبســتگی
نــا ایمــن کننــد .از آنجــا کــه هــدف برنامــۀ درمانــی CALM
افزایــش گرمــی والدینــی ،پذیــرش و تعامــات مثبــت بیــن
والدیــن و کــودک اســت ،احتمــاالً دلبســتگی ایمــن بیــن والدین
و کــودک را بهبــود میبخشــد .گرمــای والدینــی و دلبســتگی
بهبــود یافتــه بــهدنبــال درمــان میتوانــد بــه احســاس امنیــت
در کــودک کمــک کــرده و در نتیجــه کــودک بــا پریشــانی
کمتــری از والدیــن جــدا شــود.

احســاس ایمنــی بــه کــودک ،بــاور آســیبپذیر بــودن و نیــاز
بــه حمایــت شــدن را در کــودک ایجــاد میکننــد .در نهایــت
ایــن والدیــن موجــب شــکلگیری ارزیابیهــای شــناختی
ســوگیرانه در مــورد محیــط و توانایــی و صالحیــت شــخصی
خــود کــودک میشــوند؛ بــه ایــن ترتیــب که کــودک جهــان را
غیرقابــل کنتــرل و بهعنــوان یــک عامــل خطــر و تواناییهــای
شــخصی خــود را بــرای رویارویــی بــا موقعیتهــای جدیــد،
ضعیــف ارزیابــی میکنــد .ایــن ســوگیری نادرســت شــناختی
بــه نوبــۀ خــود باعــث شــدیدتر شــدن اضطــراب کــودک در
هنــگام جدایــی میشــود.

مقــاله پـــــژوهشي
فعاالنــه والدیــن در جلســات درمانــی و فراهــم نمــودن آمــوزش
والدینــی میتوانــد از طرفــی توجیــه کننــده نتایــج مثبــت
ایــن پژوهــش بــوده و از طــرف دیگــر بیانگــر نقــش مهــم
والدیــن در درمــان اختــاالت اضطرابــی کــودکان خردســال
(زیــر  ۷ســال) باشــد.
بــه صــورت خالصــه میتــوان گفــت کــه نتایــج ایــن پژوهــش
میتوانــد بیانگــر نقــش بســیار مهــم والدیــن در درمــان
اختــاالت اضطرابــی کــودکان زیــر  ۷ســال باشــد ،لــذا ایــن
پژوهــش میتوانــد ضــرورت وجــود مراکــز مشــاوره را در مهــد
کودکهــا نمایــان و پررنــگ ســازد .طبیعت ـاً چنیــن مراکــزی
ضمــن شناســایی اختــال اضطــراب جدایــی در ســنین
پاییــن و تشــخیص تعامــات نادرســت والدینــی میتواننــد
بــا برگــزاری جلســات آموزشــی -درمانــی و آمــوزش تعامــل
درســت والدینــی ،هــم در کاهــش نشــانگان اختــال اضطــراب
جدایــی کــودک و هــم در کاهــش تنیدگیهــای روانشــناختی
والدیــن مؤثــر باشــند .البتــه بــا توجــه بــه افزایــش شــمار مهــد
کودکهــا و مراکــزی کــه مســئولیت نگهــداری کــودکان را
بــه عهــده دارنــد ،انجــام آموزشهــای برگرفتــه از ایــن برنامــۀ
درمانــی بــه مســئوالن مهــد کــودک ،میتوانــد در ارتقــاء
آگاهــی مربیــان و مســئولین امــور تربیتــی کــودکان نقــش
بســزایی بــازی کنــد.

متفــاوت میتوانــد اثربخشــی یافتههــای پژوهــش حاضــر را
بررســی کنــد پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی نمونــه
بــا حجــم گســتردهتر و شــرایط ورود و خــروج متفــاوت انجــام
شــود .محدودیــت دیگــر بــه اســتفاده از پرسشــنامههای خــود
گزارشدهــی مربــوط میشــود کــه میتوانــد موجــب بیــش
یــا کــم بــرآورد کــردن پاســخها شــود .البتــه در جلســات
اضطــراب جدایــی کــودک مشــهود بــود .همچنیــن پیشــنهاد
میشــود اثربخشــی و کارایــی برنامــۀ درمانــی  CALMدر
ســایر اختــاالت اضطرابــی کــودکان پیشدبســتانی نیــز
مــورد بررســی و ســنجش قــرار گیــرد .یــک نکتــۀ قابــل ذکــر
و شــایان توجــه در مطالعــۀ حاضــر ایــن مهــم بــود کــه در
ایــن پژوهــش تنهــا بــه آمــوزش و شــرکت مــادران در جلســات
درمانــی اکتفــا شــد .حــال بــا توجــه بــه نقــش پــدران در
اضطــراب کــودکان ( ،)53پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای
آینــده بــا ایــن فــرض کــه آمــوزش و مشــارکت دو والــد در
جلســات درمــان میتوانــد اثربخشــی درمــان را افزایــش دهــد،
پــدران نیــز در برنامــۀ درمانــی مشــارکت داده شــوند.
تشکر و قدردانی
در پایــان بــر خــود الزم میدانیــم از تمامــی والدیــن و کــودکان
شــرکت کننــده در پژوهــش حاضــر مراتــب قدردانــی و ســپاس
خــود را اعــام کنیــم .همچنیــن از مدیــران مهدهــای کــودک
کــه بــا کمــال بردبــاری و بــدون هیچگونــه چشمداشــتی
کلیــۀ امکانــات الزم را در اختیــار اینجانبــان قــرار داده و در
واقــع حامیــان اصلــی انجــام طــرح پژوهشــی حاضــر بودنــد،
صمیمانــه و بــا خلــوص نیــت تشــکر نماییــم.
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