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 چکیده

وجود فشار وتنیدگی در والدین به دلیل مسئولیت مراقبت وتربیت فرزندان واحساس کارآیی ودشواری های ناشی از این 

 مسئولیت، ممکن است باعث کاهش توانایی والدین در تشخیص ودرک مناسب پیام های کودک گردد. از طرفی کودکان با

. براین اساس این پژوهش با برون ریز و درون ریز زیادی هستند ان در معرض خطر اختلالهاینارسایی هایی در تنظیم هیج

 هب مبتلا هیجانی کودکان خودتنظیمی والدگری و استرس بر والدـ کودک یتعاملی دوگانه درمان هدف بررسی اثربخشی

آزمون وگروه آزمون ـ پسبا طرح پیش شی ونشده انجام شده است. این پژوهش نیمه آزمای بازداری اجتماعی آمیختگی اختلال

ساله مبتلا به اختلال آمیختگی  7تا  5نفر از کودکان  03نمونه شامل و  ایای چند مرحلهخوشه یریگروش نمونهکنترل بود. 

ی عاملو آزمایش گمارش شدند. برنامه درمان ت کنترل دو گروه در و انتخاب تصادفی شکل بود که به اجتماعی بازداری نشده

وبا استفاده از پرسشنامه های استرس والدینی  از طریق مصاحبه هاآوری دادهجمع کودک برای گروه آزمایش اجرا شد.-والد

 که؛ داد نشان متغیری چند کواریانس تحلیل ( انجام شد. نتایج77/3( و خودتنظیمی هیجانی محقق ساخته)6/03/3آبیدین)

 اختلال به مبتلا ساله 5تا  7 کودکان در هیجانی خودتنظیمی و والدگری سترسا بر کودک-والد دوگانه تعاملی درمان

  .است موثر نشده بازداری اجتماعی آمیختگی

 نشده بازداری اجتماعی آمیختگی کودک، استرس والدگری، خودتنظیمی هیجانی، اختلال ـ والد های کلیدی:واژه

 



 مقدمه

وجود مواردی نظیر مشکلات گیری شخصیت کودک است، راحل زندگی در شکلترین ماز مهمیکی دوران کودکی از آنجا که 

 تواند اختلالی او شود. یکی از این اختلالات میتواند باعث صدمات جبران ناپذیری در آیندهواختلالات روانشناختی می

 اام هست، نوجوانان هم و کانکود روانپزشکی یهاسندرم ترینجذاب از نشده باشدکه البته یکی 1اجتماعی بازداری آمیختگی

 .(2312، 2مینیس)درکی در مورد آن وجود دارد  اختلالاتی است که کمترین از یکی

بدون هیچ ترس و ناراحتی و به  هاغریبه ملاقات با بار اولین مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده، برای کودکان

ل بغها را کنند و یا حتی آنمی صحبت ها همراه شده و با آنند، کنرفتار میه بیش از حد دوستان دور از تأییدهای اجتماعی،

 با اسباب و یا کنند تغذیه را هاآن کنند، انتخاب را هاآن تا دهند اجازهها غریبه به است ممکن ترکوچک یها. بچهکنندمی 

 راقبانم و یا گیرند، نسبت به والدینمی قرار یبهبا یک غر وضعیت یک در کودکان این که کنند. هنگامی بازی هاآن یهابازی

 .(2317، 0سازمان روانپزشکی کودک ونوجوان آمریکا)شوند همراه می شناسند،ای که نمیبا غریبه و اغلب توجهندبی خود

ه مبتلا ب اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده از سال دوم زندگی شروع وممکن است تا سن نوجوانی ادامه یابد. کودکان

توانند در نزدیک شدن، درآمیختن، و حتی همراهی کردن با بزرگسالان خودداری نشان دهند. در کودکان این اختلال نمی

یش باشد. خودمانی بودن بدبستانی مبتلا، مزاحمت کلامی واجتماعی بسیار برجسته، واغلب توأم با رفتار توجه خواهی میپیش

انجمن روانشناسی )های هیجان غیرواقعی همراه است یابد و با جلوهط کودکی ادامه میاز حد کلامی و جسمانی تا اواس

 .(2310، 7آمریکا

 ـ مراقبت1توان به این موارد اشاره کرد: دارد. که در این زمینه می 5شناسی این اختلال عمدتا ریشه در غفلت اجتماعیسبب

 اوایل در و بزرگسالان مراقبان با اجتماعی مناسب تحریک یا و حبتم ـ فقدان2 زندگی. اول یهاماه در کودک از ناپایدار

انجمن روانشناسی ) هاخانه یتیم مانند نامناسب، وضعیت یک در ـ زندگی7اولیه.  یهامراقبت در مکرر ـ تغییرات0زندگی. 

 .(2310آمریکا،

ستگی ویا دلبستگی نامناسب در کودک گیری عدم دلبساز شکلتواند زمینهباید توجه داشت وجود غفلت اجتماعی که می

زمینه را برای رشد عملکردهای بعدی در  6کودک -کودک بستگی دارد. در حقیقت، رابطه والد-باشد؛ مستقیما به رابطه والد

گیری مشکلات رفتاری در آینده کودک مرتبط است. چنین قطع این رابطه وعدم دلبستگی با شکلکند. همکودک ایجاد می

ر هاین اختلال مربوط به کودکانی است که تواند علایم این اختلال را آشکار کند. چرا که وجود یک نوع دلبستگی نمیبنابراین 

 .(2316، 7میرزا وهمکاران) را دارا هستند( آشفته تا ایمن) دلبستگیطیف از 

                                                             
1 . Disinhibited Social Engagement Disorder 

2 . Minnis 

3 . American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

4 . Association American Psychology 

5 . Social neglect parent 

6 . Parent- child relationship 

7 . Mirza & et al 



 نقشی که والدین برعهده دارند و استرس والدینی به نوعی از اضطراب و تنش افراطی اشاره دارد که بیشترین وابستگی را به

(. اینکه والدین از رفتار کودکشان چه برداشتی دارند؛ 1005، 2تعاملاتی که بین والدین وکودکان صورت می گیرد، دارد)آبیدین

همچنین میزان در دسترس بودن منابع حمایتی از والدین برای پرورش فرزندان و احساس صلاحیتی که آنها در رابطه با بزرگ 

(. افزون بر این، وجود 0،1006ردن فرزندانشان دارند، از جمله عناصر کلیدی این تعریف به شمار می آیند )دکارد و اسکارک

 استرس در والدین می تواند به تحریک پذیری، ایرادگیری و تنبیه کنندگی بیشتر والدین بینجامد. 

دوطرفه میان والدین و فرزندان، الگوهای ناسالم  ه وبعضی از ویژگی های منفی والدین مثل: کمبود سطح روابط همدلان

، 13فرزندپروری و به کارگیری شیوه های سخت گیرانه در تربیت فرزندان باعث بالا رفتن استرس والدین می شود) راجرز

یشتری (. به ویژه که این نوع استرس در دوران ابتدایی زندگی کودک فراوانی ب1000، وهمکاران به نقل از شیرزادی 1000

دارد. واحتمالا در اغلب زمینه های رشدی کودک به عنوان یک زنگ خطر محسوب شده وممکن است به شکل گسترده ای 

فرزندی به خطر بیندازد؛ همچنین منجر به  -عملکرد والدین و سلامت روانشناختی آنها را برای شکل دهی اولین ارتباط والد

 (. 1000به نقل از شیرزدای و همکاران، 2332، 11کویل وهمکاران اختلال در رشد عاطفی و رفتاری کودک بشود)

در همین راستا، توانایی مهم دیگری که می تواند برای کودکان مورد اهمیت واقع شود، توانایی تنظیم هیجان است. زیرا نقش 

، 12د)کیم اسپوندار و آسیب شناسی مهارت های شناختی، هیجانی واجتماعی به عهده حیاتی را در حیطه ی کارکردها

تنظیم هیجانات در برگیرنده ی (. توانایی کنترل و1005؛ به نقل از محمودی وهمکاران ، 2332، 10ند؛ بلایر و دیامو2310

اهداف موردنظرشان مدیریت بنمایند  است که بدین وسیله افراد قادرند هیجان ها را برای رسیدن به فرایندهای درونی وبیرونی

ه این توانایی فقط دربردارنده ی هیجان های منفی نیست، بلکه استفاده از فرایندهای تنظیمی برای (. البت1007، 17)تامسون

 (. 1005؛ به نقل از محمودی وهمکاران، 2337و تامسون، 15هیجانهای مثبت را نیز شامل می شود )گراس

 ا شدت حالات هیجانی نمی پردازد؛ بلکهعلاوه بر آنچه گفته شد، توانایی تنظیم ومدیریت هیجانی منحصرا به کاهش فراوانی ی

(. نقش 1005؛ به نقل از محمودی وهمکاران، 2337، 16توانایی تولید وتحمل هیجانها را نیز شکل می دهد )کلکینز و هیل

نارسایی هایی در تنظیم هیجانشان هستند در هر صورت  تنظیم هیجان بسیارمهم و دارای دوجنبه است. کودکانی که گرفتار

و از جهتی، وقتی این هیجانات منفی وجود داشته باشد  برون ریز و درون ریز قرار دارند. ر معرض ابتلا به اختلال هایبیشتر د

                                                             
8 . Abidin 

9 . Deckard & Scarr 

10 . Rogers 

11 . Coil, & et al 

12 . Kim-Spoon 

13 . Blair & Diamond 

14 . Thompson 

15 . Gross 

16 . Calkins & Hil 



به نقل از محمودی وهمکاران،  1007 17مشکلات تنظیم هیجانی را بالاتر ببرد) ایزنبرگ وهمکارانخطر بروز  ممکن است

1005.) 

عی بازداری نشده را نشان می دهند نیازمند ارزیابی جامع روانپزشکی و برنامه های کودکانی که علائم اختلال آمیختگی اجتما

فردی هستند. درمان شامل هر دو؛ کودک و خانواده است. درمانگران تمرکز خود را بر درک و تقویت رابطه بین یک کودک و 

 (.2317مراقبت های اولیه او می گذارند)سازمان روانپزشکی کودک ونوجوان آمریکا ،

تواند در بهبود این کودکان مؤثر واقع شود؛ آموزش به والدین در راستای چگونگی ارتباط در این میان آنچه بیش از همه می

برای رشد و تعالی خود به والدین خویش  و است هر کودک موجودی منحصر به فردتر با کودک است. چرا که بهتر و مطلوب

ن بر همی. شوندکودک خود میبالندگی  و امن و آرام موجب رشد محیطیبا ایجاد  د کهاین والدین هستندر واقع وابسته است. 

 اییبسز اهمیت از کودک-طه ی والدچالش برانگیز است که در آن کیفیت راب و ری فرایندی بسیار پیچیدهاساس فرزندپرو

 .(2317پیرنیا وهمکاران،)است  برخوردار

(، یکی از رویکردهای مداخله ای نخستین است که مورد استفاده ی 1000)  10آیبرگ 12کودک -درمان مبتنی بر تعامل والد

این روش درمانی طبق سه چهارچوب نظری دلبستگی  طیف وسیعی از مشکلات رفتاری در سنین پیش از دبستان می باشد.

( تدوین 23رن ، ق22( وشرطی سازی کنشگر)اسکینر1063-21،1073(، یادگیری اجتماعی )آلبرت بندورا23،1073)جان بالبی

تغییر و بازسازی تعامل میان والد وکودک، سرانجام رفتارهای از هم گسیخته ی کودک را کاهش داده ومنجر به  شده است.

بهبودی روابط کودک با خانواده اش ونیز با دیگر افراد جامعه می شود. بر اساس این رویکرد؛ والدین باید برای افزایش توجه 

می خواهند تشویق کنند روش های انضباطی خاصی را یادگرفته وبه آن عمل کنند. ودر مقابل برای  مثبت برای رفتارهایی که

یاد می گیرند که چگونه رفتار  از این طریق کودکان پاسخ به رفتارهای نامطلوب هم مهارت های خاصی را یاد خواهند گرفت.

همبر ) مک نیل ور مدیریت رفتار کودکان تجربه می کنندمشکل ساز خود را کنترل کنند، وپدر ومادر تنش بسیار کمتری را د

 (.2313، 20کیگین

از آنجا که بر روی این اختلال؛ که شروع آن از دوران کودکی است واگر در این زمان تشخیص داده نشود تا نوجوانی وبزرگسالی 

ه، وهمچنین در خارج کشور هم ( ؛ تاکنون در داخل کشور پژوهشی صورت نگرفت27،2317ادامه می یابد) همفریز وهمکاران

پژوهش های اندکی در رابطه با این اختلال وجود دارد که البته هیچ کدام با این ترکیب بر روی آن کار نکرده اند، بنابراین 

ضروری است که پژوهش هایی انجام شود که داده های حاصل از این پژوهش ها به بهبود وکاهش علایم این اختلال در 

در پژوهش حاضر این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که این روش درمانی می تواند بر استرس د. کودکان کمک کن

                                                             
17 . Eisenberg & et al 

18 . Parent-child Interaction Therapy (PCTI) 

19 . Eyberg 

20 . John Bowlby 

21 . Albert Bandura 

22 . Skinner 

23 . McNeil & Hambari Kigin 

24 . Humphreys & et al 



ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده مؤثر باشد. بنابراین این  7تا 5والدگری وخودتنظیمی هیجانی کودکان 

 5ـ 7 کودکان هیجانی خودتنظیمی والدگری و استرس بر کودک-والد دوگانه تعاملی پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان

 نشده انجام شده است.  بازدای اجتماعی آمیختگی اختلال به ی مبتلا ساله

 روش 

 ی آماری این پژوهش شامل تمامیجامعه .بودآزمون با گروه گواه پس-نآزموطرح پیشبا  آزمایشی واین پژوهش از نوع نیمه

دبستانی در مراکز پیش 07ـ02لا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده که در سال تحصیلی ی مبتساله 5 ـ7کودکان 

نه گانواحی شش نیاز ب ایچند مرحله ایخوشه یریبا استفاده از روش نمونه گ باشد. کهشهر اصفهان ثبت نام کرده اند؛ می

دبستانی مرکز پیش 23این سه ناحیه، به طور تصادفی آموزش و پرورش؛ سه ناحیه به طور تصادفی انتخاب شدند. از بین 

های انتخاب و از بین کودکان این مراکز انتخاب شده، کودکان مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده بر اساس ملاک

 انتخاب شدند.   DSM 525تشخیصی

شامل گروه گروه  2در  ینمونه به طور تصادف یاعضا انجام مطالعه انتخاب و یبراافراد واجد شرایط  ،یقطع صیپس از تشخ

وگواه در  شیها اعم از گروه آزمایآزمودن هیکل ،پس از گمارش افراد ند.نفر( گمارش شد 15)هرکدام  کنترلگروه  و شیآزما

وه گر پس از برگزاری جلسات آموزشی و مداخله ی درمانی برای گروه آزمایش، در حالی که .گرفتندآزمون قرارمعرض پیش

گرفته بودند، از هر دو گروه پس آزمون گرفته قرار ن یگریمداخله د چیه ای در معرض آموزش و یگواه براساس ملاحظات اخلاق

 شد. 

 ابزار

 دهیاسخپ برای واقع در است خودگزارشی یپرسشنامه یک که پرسشنامه پرسشنامه استرس والدگری آبیدین )فرم کوتاه(: این

 تهیه کوتاه زمان مدت در معتبر مقیاس یک طریق کودک از-والد روابط در استرس گیریاندازه جهت بالینی متخصصان نیاز به

 شده گرفته بود، شده تهیه 1020 سال در آبیدین توسط که آن بلند فرم از و مستقیماً سوالی 06 پرسشنامه این. است شده

 اتتعامل والدینی، آشفتگی: شامل زیرمقیاس سه ایدار خود که شده تهیه کلی استرس ارزیابی برای پرسشنامه این است.

 5 تا 1 از و لیکرت طیف صورت به هم آن گذارینمره باشد. روشمی آفرینمشکل کودک هایویژگی و فرزند -والد ناکارآمد

گرفت.   صورت هماه شش زمانی بازه یک در مادران از نفر 503روی بر که پژوهشی در. باشدمی( مخالفم کاملاً تا موافقم کاملاً)

است. در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه براساس  شده گزارش( 27/3) کلی استرس برای درونی همسانی ضریب

 تعیین شده است. 6/03/3ضریب آلفا 

 بیاتاد زمینه در که مطالعاتی به توجه دبستانی: بای کودکان پیشی خودتنظیمی هیجانی ویژهساختهی محققپرسشنامه

 هیجان، تنظیم با رابطه در ساخته شده یهاپرسشنامه در شده ارائه مختلف رویکردهای به توجه با و شد انجام هشپژو

 ترلوکن تنظیم مثبت، هیجانات وکنترل تنظیم های:مؤلفه از آن در شد که زیر نظر اساتید این رشته طراحی ایپرسشنامه

 06 دارای و باشدمی دبستان از پیش سنین با کودکان ویژه پرسشنامه ینا. شد استفاده و صبر داریخویشتن منفی، هیجانات

 بیشترین در و 06 حالت کمترین در آزمون در افراد کل نمره. شودمی گذارینمره لیکرت طیف صورت به که بوده عبارت

 دست به %7/70پرسشنامه نای پایایی پژوهش این باشد. درچنین این آزمون دارای نمره معکوس نیز میهم. باشدمی123حالت

 .آمد
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 روش

و مداخله  بارهبرگزار و توضیحاتی درن گروه آزمایش ای توجیهی برای والدیای، جلسه قبل از شروع هرگونه برنامه مداخله

 جلسات در شرکت به نسبت والدین تمایل و قوانین لازم برای شرکت در جلسات آموزشی از جمله داشتن همکاری لازم

و  رازداری چنین بعد از تکمیل فرم رضایت نامه توسط والدین، نسبت بههم .جلسه، داده شد دو از بیش غیبتوعدم  آموزشی،

 13در کودک آیبرگ-والدی جلسات آموزش عدم افشای اطلاعات به آنان اطمینان خاطر کامل داده شد. سپس پروتکل درمانی و

برنامه جلسات آموزشی درمان  .گروه آزمایش اجرا شد یهاودنیآزم بر روی یک ساعتروز در هفته به مدت 1جلسه متوالی و 

 کودک به این صورت برگزار شد: -والد

 وی اختلال و کودک از تاریخچه یک آوردن دست وبه کودک با والدین رفتار مشاهده آن هدف که ارزیابی مرحله: اول جلسه

 .است

 می داده آموزش والدین به( کودک از پرسش عدم گرفتن، ادیدهن: مانند) کودک با تعامل غالب در را مهارتهایی: دوم جلسه

 .شود

 .شود می داده آموزش کودک، به مثبت بازخورد دادن صرفا و رفتاری توصیفات: شامل مهارتها از دیگری دسته: سوم جلسه

 .کودک با مؤثرتر ارتباط برای اطرافیان از حمایت دریافت بر تأکید با والدین رفتارهای هدایت: چهارم جلسه

 رفتارهای تحسین درست شیوه کودک، به مؤثر دستورات دادن نحوه نظیر محور والد تعامل مهارتهای آموزش: پنجم جلسه

 . کودک نافرمانی صورت در محرومیت و مثبت

 .آن وهدایت کودک با والدین توسط والدمحور تعامل های مهارت اجرای: ششم جلسه

 می دهی تعمیم درمان جلسه از خارج به والدین توسط شده آموخته های مهارت بیشتر؛ مهارت کسب جهت: هفتم جلسه

 .شود می بیان مسئله این برای لازم های ملاک و. شوند

 تربیش هرچه تسلط منظور به عمومی محیط یک در کودک رفتار مدیریت چگونگی درخصوص والدین به آموزش: هشتم جلسه

 .گیرد می صورت امر این به نسبت والدین

  .شود می بررسی هستند درمان پیشرفت و والدین توسط ها مهارت انجام از مانع که مسائلی تمام جلسه این در: نهم جلسه

 یتموفق از درمانگر رضایت اعلام و کودک با رابطه در آنها از استفاده بر تأکید لزوم مهارتها، مرور پایانی جلسه ودر: دهم جلسه

 .  گیرد می انجام ارتباط این در والدین

 کار به خود کودک با رابطه در منزل در را شده آموخته های مهارت تمام که است صورت این به والدین تکلیف هرجلسه در

 .ببندند

 

 نتایج

 ابتدا پژوهش، این در تحلیل اطلاعات و تجزیه ومشخص شدن نمرات آزمودنی ها، برای پرسشنامه ها نمره گذاری از پس

در   تحلیل کواریانس مطرح شده، روش فرضیه به پاسخ دهی منظور به بعد، مرحله در و مشخص شد توصیفی آمار شاخص های

 .قرار گرفت استفاده مورد 21ویرایش  SPSSافزار آماری رمن



 رضیاتف بررسی منظور به آماری که هایتحلیل نتایج سپس، و توصیفی هاییافته ابتدابه منظور بررسی فرضیات پژوهش، 

 شود. مطرح می است، گرفته صورت پژوهش

 کنیم.فراوانی مربوط به سن را در کودکان مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده مشاهده می 1درنمودار 

 

 نشده یبازدار یاجتماع یختگیساله مبتلا به اختلال آم 5-7سن کودکان  ینمودار ستون و یفراوان یعتوز -1نمودار 

همانطور که شاهد هستیم، بیشترین فراوانی کودکان مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در گروه  1در نمودار 

جنس فراوانی در  2در نمودار سال است. همچنین  7سال و کمترین آن مربوط به سن  5آزمایش و کنترل مربوط به سن 

 گروه آزمایش و کنترل ارائه شده است. گی اجتماعی بازداری نشدهساله مبتلا به اختلال آمیخت 5ـ7کودکان 

 

 نشده بازداری اجتماعی آمیختگی اختلال به مبتلا ساله 5-7 کودکان جنس ستونی و نمودار فراوانی توزیع -2نمودار 

 

در  بتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشدهساله م 5ـ 7کودکان شود در بین مشاهده می 2همانگونه که در نمودار 

ها مربوط به جنس دختر و در گروه آزمایش و کنترل کمترین گروه آزمایش و کنترل بیشترین فراوانی جنس در بین آزمودنی

 ها مربوط به جنس پسر است.فراوانی جنس در بین آزمودنی

 5ـ7کودک بر استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی کودکان -لددوگانه وا درمان تعاملیدر پژوهش حاضر این فرضیه که 

ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده موثر است، مطرح می باشد که به بررسی آن پرداخته شده. به منظور 

 استفاده شده است.کواریانس چند متغیری بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل 

 ف استاندارد استرس والدگری وخودتنظیمی هیجانی  براساس گروه آزمایش وکنترلمیانگین و انحرا -2جدول 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین نوع آزمون گروه متغیرها
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 استرس والدگری

گروه 

 آزمایش

 15 67/13 10/03 آزمونپیش

 15 11/16 73/61 آزمونپس

 گروه کنترل
 15 00/11 23/23 آزمونپیش

 15 52/12 26/23 آزمونپس

 خودتنظیمی هیجانی

گروه 

 آزمایش

 15 03/13 26/27 آزمونپیش

 15 00/11 00/66 آزمونپس

 گروه کنترل
 15 65/7 00/27 آزمونپیش

 15 62/13 70/21 آزمونپس

ختلال ساله مبتلا به ا 5ـ 7دهد که میانگین استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی کودکان نشان می 2نتایج جدول 

د که دهچنین نتایج نشان میآزمون تغییر پیدا کرده است. همآمیختگی اجتماعی بازداری نشده گروه آزمایش نسبت به پس

آزمون تفاوت وجود دارد. به آزمون و پساسترس والدگری و خودتنظیمی هیجانی گروه آزمایش در مرحله پیش بین میانگین

استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن نمرات کواریانس چند متغیری زمون تحلیل منظور بررسی معناداری این تفاوت از آ

ها از فرض برابری واریانساسترس والدگری و خودتنظیمی هیجانی از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد و به منظور بررسی پیش

 آمده است. 7و 0ها در جدول آزمون لوین استفاده شد. نتایج این تحلیل

 -7یجه آزمون شاپیرو ویلک به منظور بررسی نرمال بودن نمرات استرس والدگری وخودتنظیمی هیجانی کودکان نت -0جدول 

 ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در گروه آزمایش و کنترل 5

 معناداری Df آزمون شاپیرو ویلک گروه منبع تغییرات

 استرس والدگری
 071/3 15 000/3 آزمایش

 172/3 15 017/3 کنترل

 خودتنظیمی هیجانی
 027/3 15 073/3 آزمایش

 023/3 15 073/3 کنترل

ساله  5ـ 7دهد که نمرات استرس والدگری وخودتنظیمی هیجانی کودکان نشان می 0نتایج آزمون شاپیرو ویلک در جدول 

بررسی برابری واریانس متغیرهای استرس والدگری و مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده نرمال است. به منظور 

ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده از آزمون لوین استفاده شد. جدول  5ـ 7خودتنظیمی هیجانی کودکان 

 دهد. نتایج این تحلیل را نشان می 7

 5 -7س والدگری و خودتنظیمی هیجانی کودکان نتیجه آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس نمرات استر -7جدول 

 ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در گروه آزمایش و کنترل

 معناداری F df1 df2 منبع تغییرات



 067/3 22 1 250/3 استرس والدگری

 036/3 22 1 317/3 خودتنظیمی هیجانی

ساله مبتلا  5ـ 7های نمرات استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی کودکان تفاوت واریانس دهدنشان می 7های جدولیافته

نمرات  ی درها. به منظور برابری کواریانسها با هم تفاوت معنادار ندارندبه اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده گروه

آمیختگی اجتماعی بازداری نشده  ساله مبتلا به اختلال 5ـ 7استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی و پرخاشگری کودکان 

 دو گروه از آزمون باکس استفاده شد. فعالی درهمراه با اختلال نقص توجه/بیش 

 5-7نتیجه آزمون باکس به منظور بررسی برابری کواریانس نمرات استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی کودکان  -5جدول

 ه در گروه آزمایش وکنترلساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشد

 معناداری F df1 df2 آزمون باکس

067/2 016/1 6 031/5623 276/3 

های استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی و پرخاشگری دهد که تفاوت کواریانسبرای آزمون باکس نشان می 5جدول 

ها فرضغیرمعنادار است. با توجه به تایید پیش ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده دردوگروه 5ـ 7کودکان 

نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند  6به منظور مقایسه دو گروه از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد. جدول 

 دهد.متغیری را نشان می

ساله  5-7می هیجانی کودکان نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری به منظور مقایسه استرس والدگری و خودتنظی -6جدول

 آزمونمبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده بر حسب گروه پیش

 متغیرها منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F مجذور اتا داریمعنا 

توان 

 آزمون

 آزمونپیش

 170/3 300/3 062/3 272/3 056/127 1 056/127 استرس والدگری

ی خودتنظیم

 هیجانی
26/752 1 26/752 222/7 310/3 227/3 700/3 

 گروه

 723/3 277/3 330/3 320/2 271/1702 1 271/1702 استرس والدگری

خودتنظیمی 

 هیجانی
052/1275 1 052/1275 207/12 332/3 020/3 010/3 

 خطا

     555/222 25 260/5560 استرس والدگری

خودتنظیمی 

 هیجانی
370/2636 25 270/137     

 5ـ 7شود، تفاوت میانگین دو گروه در استرس والدگری وخودتنظیمی هیجانی کودکان ملاحظه می 6طور که در جدول همان

دهد که درمان تعاملی ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده معنادار است، همچنین ضریب اتا نشان می



کند. توان از تغییرات خودتنظیمی هیجانی را تبیین می %0/02استرس والدگری واز تغییرات  % 7/27کودک -دوگانه والد

نشان دهنده حجم نمونه مناسب برای یک چنین  0/01/3و توان آماری خودتنظیمی هیجانی  723/3آماری استرس والدگری 

 نتیجه گیری است. 

 بحث و نتیجه گیری

 به مبتلا کودکان هیجانی والدگری وخودتنظیمی استرس بر دککو والد ـ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان

که با وجود تفاوت در نمرات ومیانگین  دهدبود. نتایج پژوهش حاضر نشان می نشده بازداری اجتماعی آمیختگی اختلال

آزمون و شساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازدای نشده در پی 5-7استرس والدگری وخودتنظیمی هیجانی کودکان 

آزمون گروه آزمایش و کنترل،  تفاوت میانگین دو گروه آزمایش وکنترل در استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی پس

 معنادار بوده است. 

 از فادهاست با پژوهشگر براساس نتایج موجود به نظر می رسد که توان به این موارد اشاره کرد: می پژوهش هاییافته درتبیین

بهبود کیفیت  ارتقاء و لازم را در زمینه ی های مهارت است توانسته کودک ـ والد ی دوگانه تعاملی درمان ی مهبرنا آموزش

 تر والدین از مشکلات کودک، کمککودک، تغییر نگرش والدین نسبت به رفتارهای کودک، شناخت بهتر و درست -ارتباط والد

 با و .بیاموزد آزمودنی ها به تر والدین رایت توانمندی در مدیریت مناسببه کودک برای کنترل ومدیریت هیجانات خود و درنها

 همچنین در. کند عمل مؤثر کودکان هیجانی خودتنظیمی به مربوط مشکلات کاهش در والدین توسط این مهارت ها اجرای

 میزان واز نموده تغییر یمعنادار طور به نیز والدین استرس کودک، مشکلات وشدت میزان کاهش و ها مهارت همین کسب اثر

 .است شده کاسته آن

ند که می توانند با روش آموزش به مادران باعث کاهش وجود دارعواملی  در تبیین این فرضیه شاید به بیان دیگر بتوان گفت:

ت که مشکلااسترس آنها بشوند. واین عوامل عبارتند از: اول اینکه والدین با شرکت در این جلسات ومشاهده ی سایر مادرانی 

وعلائمی شبیه به مشکلات وعلائم فرزندشان دارند؛ متوجه می شوند که این مسائل تنها گریبان گیر آنها نیست وافراد دیگری 

شوند. هم با این مسائل مواجه هستند. براساس این آگاهی والدین احساس آرامش نموده وکمتر درگیر هیجانات منفی می

دت تواند از شزی برای آنها اتفاق می افتد که میمادران در جلسات آموزشی نوعی برون ریهمچنین با پرسش وپاسخ وگفتگوی 

های زیاد فشارها وآسیب های ناشی از استرسشان بکاهد. افزون براین والدین با همین گفتگوها وکسب مهارت ها به راه حل

  ز استرس و تنیدگی آنها بکاهد. والبته به درست ترین آنها دست پیدا می کنند که این امر هم می تواند ا

ه با مجهز شدن ب ها توانمدتر از قبل عمل کنند. وشود که آندر حقیقت آشنایی والدین با اصول صحیح فرزندپروری موجب می

های مدیریت رفتار و هیجانات خود وفرزندشان بیش از پیش ی ارتباط با فرزندان واجرای درست روشهای مؤثر در شیوهروش

سترس والدگری خود فائق آیند. به علاوه خواهند توانست به فرزندانشان به منظور رسیدن به خودکنترلی و خودتنظیمی در بر ا

 هیجانات ورفتارشان کمک کنند

ی تعاملی باشد. اما از نظر تأثیر برنامهنتایج این پژوهش به طور کامل با هیچ پژوهش داخلی و خارجی همسو وناهمسو نمی

 26(، هاهلوگ1001( ، صابری وهمکاران)1006) وهمکارانبر استرس والدگری مادران با پژوهش امان الهیکودک -والد
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( 1002) 03( و گلداستاین وگداستاین1002) 20و لوبالندرث  (،2333) 22گلاور و لندرث ،(2330) 27لی و لندرث(، 2313)

 باشد.همسو می

 پیشنهادات

انجام شده اند، همواره به این مطلب تأکید شده است که این نوع مداخله، باعث در پژوهش های پیگیری که بر این نوع درمان 

افزایش رفتارهای فرزندپروری مثبت می شود. وپس از درمان هم رفتارهای فرزندپروری منفی روبه کاهش می گذارد. وحتی با 

سال  2-7رنامه برای کودکان بین سنین گذشت مدت زمان طولانی بعد از پایان درمان؛ نتایج همچنان پایدار می ماند. این ب

پیشنهاد می شود محققان در آینده برای اطمینان بیشتر در (. بنابراین 1000، مؤثر خواهد بود) مک نیل وهمبری کینگین

تعمیم دهی نتایج، پژوهشی در همین راستا در مناطق دیگر و بر روی گروه های سنی مختلف پیش از دبستان و با دیگر 

ژوهشی نیز انجام دهند. همچنین استفاده از آزمون پیگیری می تواند ما را در تصمیم گیری دقیق تر نسبت به ابزارهای پ

 استفاده از این روش برای این اختلال وپایداری درمان در یک بازه ی زمانی طولانی تر یاری رساند.

یعتر مفید باشد آشنایی بیشتر و درک عمیق تر به علاوه آنچه که می تواند در زمینه ی درمان سایر اختلالات و تشخیص سر

 در کودکان در رفتاری اختلالات سایر و اختلال این با مهدها مدیران و مربیان شود می این اختلالات است. بنابراین پیشنهاد

ت شوند. ارائه ی جلسات آموزشی اصلاح رفتار به مربیان مهدکودک ها همزمان با مداخلا آشنا خدمت ضمن آموزش طول

 به آتی های پژوهش در شود آموزشی برای والدین می تواند اثربخشی درمان مداخله ای را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد می

در  کانکود مشکلات رفتاری وهیجانی ناشی از اختلالات کاهش بر شناختی روان مداخلات سایر با این مداخله اثربخشی مقایسه

 .شود پرداخته مختلف سنین

 منابع
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Abstract 

Parenting stress due to the responsibility of caring for and educating the children and 

Feeling ineffective and having difficulty with this responsibility may cause Lack of parental 

ability to properly recognize and understand child messages. On the other hand, children 

with emotion regulation deficits are at greater risk of endocrine and extrinsic disorders. The 

purpose of this study was to investigate the effectiveness of parent-child interaction therapy 

on parenting stress and emotional self-regulation in children with disinhibited social 

engagement disorder. This was a quasi-experimental study with pretest-posttest and 

control group design. Multi-stage cluster sampling method and sample consisted of 03 

children 5-7 year-old with disinhibited social engagement disorder were randomly selected 

and assigned to control and experimental groups. The parent-child interactive treatment 

program was administered to the experimental group. Data were collected through 

interviews and using Abidin parental stress questionnaires (3903 / 6) and researcher-made 

emotional self-regulation (3977) questionnaire. The results of multivariate analysis of 

covariance showed that dual parent-child interactive therapy was effective with on 

parenting stress and emotional self-regulation in 5-7 years children with disinhibited social 

engagement disorder. 

Keywords: Parent- Child, Parental Stress, Emotional Self-Regulation, disinhibited social 

engagement disorder 

 


