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 چکیده

، روانری و رتتراری آنران همرواره از     ، توجر  بر  رشرد ج،رمی، هی رانی     دهنرد  مری از جمعیرت جهران را تشر ی      ای عمرده کودکان قشرر  

سوی اندیشمندان و پژوهشگران مرورد تککیرد بروده اسرت، کودکران مهرتال بر  اطرتال  اهرطراق تراهی اوقرات برا اهرطراق  یرر قابر                 

هرای متعردد   اسرت و بر  نشران     نتی ر   بری  معمرو ا شران  بررای کنترر  کرردن نگرانری     هرا  آنهرای  کنتر  دست ب  تریهان ه،تند. تالش

ایر  پرژوهب برا    لراا  کنرد.  در زنردتی اطرتال  ای راد مری     هرا  آنو روانی مهتال ه،رتند کر  در عمل ررد اجتمراعی و تح ریلی      ج،مانی 

روش پرژوهب  اهرطراق کودکران دوره ابتردایی ان رام شرد.       برر کراهب  تحمر  آشرفتگی    هرای  ت نیر  هدف بررسی اثربخشی آمروزش  

نفرر   04ر ، بر  همرراه پیگیرری ی مراه، برود. جامعر  آمراری شرام          برا ترروه کنتر    آزمرون  پر  و  آزمرون  پیبآزمایشی و بر اساس طرح 

در ابتردا بر  روش   بر  تح ری  مشر و  بودنرد      شرهر  طمینری  در مردارس شرهر  99-99از دانب آموزان دب،رتانی کر  در سرا  تح ریلی     

توزیر  شرد.    هرا  آناهرطراق اسر یلهرتر در بری      هرای  پرسشرنام  انتخراق شرد. سر       شرهر  طمینری ی ی از مدارس ابتردایی   ای طوش 

نفرر بر  طریرص ت رادتی سراده انتخراق شردند. ایر  دو ترروه بر             04متوسر  بودنرد،    از بی  اترادی ک  دارای نمرره اهرطراق برا تر از   

جل،ر  آمروزش    1نفرر برود. پر  از اجررای      81طریص ت ادتی در دو تروه آزمرایب و کنترر  قرارترتتنرد، کر  تعرداد اترراد هرر ترروه         

برا اسرتفاده از آزمرون آمراری      هرا  دادهپیگیرری بر  عمر  آمرد.      هرردو ترروه  س   بر  تاصرل  یر  مراه از     د. برتزار ش آزمون پ تروهی 

آشرفتگی هی رانی باعر      هرای  ت نیر  آمروزش   کر  ، ان رام شرد. نترایش نشران داد     spss 22 اترزار  نررم تحلی  کوواریران  و بر  کمر     

از آزمررون کوواریرران  در تررروه  آمررده دسررت برر نتررایش کرراهب اهررطراق در تررروه آزمایشرری ن،ررهت برر  تررروه کنتررر  شررد. هم نرری   

کرر  آمرروزش  شررود مرری تیررری نتی رر مداطلرر  در طرری یرر  مرراه مانرردتار برروده اسررت.   اثربخشرریآزمررایب و کنتررر  نشرران داد کرر   

 . شود میآشفتگی هی انی باع  کاهب اهطراق کودکان دب،تانی  های ت نی 

 

 اهطراق کودکان، پرسشنام  اس یلهرتر آشفتگی هی انی، های ت نی آموزش های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

دهنرد. اهرطراق یر     هرای اهرطرابی تشر ی  مری    بخب بزرتری از اتررادی کر  از اطرتال ت روانری را مهتالیران بر  اطرتال         

باشررد. اهررطراق بررر طررالف ات،ررردتی  کرر  واکنشرری در  هررای ج،ررمی نیررز مرریت ربرر  هی ررانی ناطوشررایند و دارای نشرران 

توانرد ططرر، نهرود     وجر  تاشرت  اسرتا واکنشری در برابرر تهدیرد و معطروف بر  آینرده اسرت. تهدیرد مری            برابر تقردان، و مت 

کنررد. هررای ناآشررنا را در برتیرررد. اهررطراق بهن ررار اتررراد را آمرراده محاتدررت در برابررر تهدیرردها مرری     حمایررت و محررر  

توانررد عمل ررد عمرومی تررد     راق مری ای بررای رویرارویی برا شررای  ناطوشرایند کارسراز اسرت. لری   اهرط         اهطراق تا اندازه

شرود کر  شردت و زمران آن برا آسریا احتمرالی ناهماهنرو باشرد، و          را مخت  سازد. اهرطراق هنگرامی نابهن رار تلقری مری     

 ا.  8011زاده،  یا بدون هیچ تهدید قاب  شناسایی رخ دهد  قمری تیوی، ابوالقاسمی و تالح

گرانرری هابرر  دنرروان یرر  بخررب طهیعرری از رشررد برررای بریرراری ار    ا هرچنررد ت ربرر  ترسررها و ن 2489  8برر  باورسرریلورم 

، امرا بررای برطری دیگرر مم ر  اسرت ایر  ت ربیرات در طرو  درمران تشردید و براقی بمانرد و              شرود  مری کودکان تارا تلقی 

برر ایر ، کودکران بر  دلیر  پرایی  برودن سرطن تف رر انترزادی، قرادر             اترزون باع  تداط  در عمل رد روزان  کودکران ترردد.   

  بیان هی انهراو اح،اسرات طرود نی،رتند، سررکوق و عردم مهرارت در بیران اح،اسرات برویژه از نروه منفری آن بهداشرت              ب

-هررای ج،ررمی نیررز مرریروان کررود  را برر  مخرراطره مرری انرردازد. اهررطراق یرر  ت ربرر  هی ررانی ناطوشررایند و دارای نشرران 

جرر  تاشررت  اسررتا واکنشرری در برابررر تهدیررد و باشررد. اهررطراق بررر طررالف ات،ررردتی  کرر  واکنشرری در برابررر تقرردان، و متو

هرای ناآشرنا را در برتیررد. اهرطراق بهن رار اترراد       توانرد ططرر، نهرود حمایرت و محرر       معطوف ب  آینده اسرت. تهدیرد مری   

ای بررای رویرارویی برا شررای  ناطوشرایند کارسراز اسرت.        کنرد. اهرطراق ترا انردازه    را آماده محاتدرت در برابرر تهدیردها مری    

ا. اهررطراق هنگررامی  8091توانرررد عمل رررد عمررومی ترررد را مخترر  سررازد  حیرردری و هم رراران،     اق مرریلرری   اهررطر 

شررود کرر  شرردت و زمرران آن بررا آسرریا احتمررالی ناهماهنررو باشررد، و یررا برردون هرریچ تهدیررد قابرر      نابهن ررار تلقرری مرری

 ا. 8011زاده،  شناسایی رخ دهد  قمری تیوی، ابوالقاسمی و تالح

 تهردی   پی یرده  هی رانی  شره   ی  دارای اتررادی  بر  ، محردود  هی رانی  در  از، دهر   8 از کمترر  دورهرای  طری  کودکران 

 اترزایب  هی ران  ابرراز  نحروهی  بررای  مطالهرات  نیرز  و هی رانی  ق ت رار  پی یردتی  و سر ، تعرداد   رترت   برا   برا  .شروند  می

 اطرتال ت  چرار د و شر نند  مری  هر   در هرا  چرالب  ایر   برا  مواجهر   در کودکران  برطری  کر   نی،رت  تع را آور  .مری یابرد  

 دوران در زنردتی  عرادی  رونرد  مرزاح   شردت  بر   توانرد  مری  و دارد مرزم   سریری  هی رانی  اطرتال ت  .میشروند  هی رانی 

 کر   اسرت  ایر   برر  ترر  ا. 8090داوودی،  و ن اریران  از نقر   بر  8991راچمر ،   ؛8992هم راران،   و کلرر   شرود  بزرت،الی

 هرای  تونر   و مری آورد، تعارهرها   وجرود  بر   اهرطراق  حالرت  .انردازد  مری  ططرر  بر   را جانردار  بهزی،رتی  کر   مروقعیتی  هر

 آمردن  وارد و نفر   عرزت  اتترادن  ططرر  بردنی، بر    آسریا  ططرر  هم نری   .اهرطراق انرد   ازطاستگاههای ی ی ناکامی دیگر

اهرطراق، هی ران    از مندرور  .کنرد  مری  ای راد  وی اهرطراق  کرود ، در  توانمنردیهای  از تراترر  کارهرایی  ان رام  بررای  تشرار 

 همر  ان،رانها   و شرود  مری  بیران  "تررس  " و "وحشرت "، "دلشروره  ،"نگرانری  " ماننرد  اصرطالحاتی  برا  کر   است یناطوشایند

 و بر  نقر  از براهنری    هوک،رما  و کننرد ات ین،رون، ات ین،رون، اسرمیت، بر       مری  ت ربر   تراه  تراه  را آن از درجراتی 

 رشرد  رونرد  نشرانگر  روشرنی  بر   و بروده  کرودکی  دوران طهیعری  زنردتی  ناپرایر  جردایی  جرز  اهرطراق ا. 8094هم راران،  

 زیررا  شرند  برا  داشرت   کودکران  رشرد  روی نیرز  سرودمندی  اثرر  اسرت  مم ر   اهرطرابها  واقر   در .اسرت  کرود   طهیعری 

                                                           
1 Silverman 
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 مهیرا  آتری  آور اهرطراق  و تشرارزا  عوامر   برا  مواجر   جهرت  ای مقابلر   سرازوکارهای  رشرد  بررای  را مناسرهی  ترصرتهای 

 برا  سرازتاری  در کودکران  طرود، بر    تطرابقی  شر    در اهرطراق  .(8091هم راران،   و  اریران بر  نقر  از ن   هیروز   می،رازند 

 سرازتارکردن  بررای  را کودکران  و اسرت  تندیمری  عمل ررد  دارای اهرطراق  متوسر   میرزان  .می نرد  کمر   دیگرران  دنیرای 

 زیراد  ب،ریار  و کر   ب،ریار  اهرطراق  دیگرر  طررف  از .میدهرد  یراری  ترهنرو  و اجتمراعی، تح ریلی   انتدرارات  برا  رتتارشران 

 بر   دهنرد  مری  نشران  سرلو   برا  مررته   و اجتمراعی  هرد  عمل ردهرای  ا لرا  کر   ک،رانی  .باشرد  ناسرازتاری  عامر   میتواند

 و اسرت  ناسرازتاری  باعر   نیرز  حرد  از بریب  و دائر   اهرطراق  .ه،رتند  محرروم  اهرطراق  برانگیختگری  از، بیشرتری  احتما 

هردف ایر  مقالر     ا. 8098زاد، هاشرمی و کهر    ، محمردی   کنرد  مری  مداطلر   ت امر  کرود    در و شرده  پریشرانی  ب  من ر

 اهطراق کودکان دوره ابتدایی است.  بر کاهبتحم  آشفتگی  های ت نی تعیی  اثربخشی آموزش 

 

 مبانی نظری

 اضطراب، تعریف و شیوع آن

انررد کرر  هررای اطیررر نشرران داده هررای جدیررد در روان شناسرری مرهرری اطررتال ت اهررطرابی اسررت. بررسرری  ی رری از زمینرر 

ا. اهرررطراق 8092بیشرررتری  تراوانررری را در سرررطن کررر  جمعیرررت دارنرررد  رحمتررری و سرررعیدی، اطرررتال ت اهرررطرابی 

تررری  پاسرر  برر  محررر  تررنب زاسررت. مندررور از اهررطراق، هی ررانی اسررت    تررری  اطررتال  روانرری اسررت و معمررو   شررای 

ایرر .  هررایی چررون دلشرروره، نگرانرری، تررنب و ترررس ت ربرر  کرررده ناطوشررایند کرر  همرر  مررا درجرراتی از آن را در قالررا کلمرر  

برا ت ییررات ج،رمی و روانری      معمرو ا هرای ع رهی اسرت. اهرطراق     ترری  نروه واکرنب   های ع هی اهرطراق ترراوان  واکنب

ا. برا وجرود این ر  تف رر     2449بررد  کرابی  زیر  و برریچ،      همراه بوده و بخشی از تروان عمرومی اترراد مهرتال را تحلیر  مری      

شرود کر    توجر  الهیرون و تالسرف  بروده اسرت، ا لرا تفتر  مری        هرای پیراپی مرورد    درباره منشاء و معنی اهطراق طی سرده 

ترویررد نخ،ررتی  بررسرری روانشررناطتی اهررطراق را ان ررام داده اسررت. از ندررر ترویررد اهررطراق دارای سرر  بخررب ط ررلت     

 ا. 8094نامطهوه ویژه، پدیده تخلی  یا بیرون ریز، و ادراکی از ای  دو حالت است   فاری و ارت  بلوچی، 

 

 ی اضطرابری دربارههای نظدیدگاه

 هررا آنای از ت لیررات اهررطراق بررا هرر  تواتررص دارنررد و اتررر همرر   در مررورد شناسررایی و توصرری  پرراره متخ  رراناتررر همرر   

دربرار  اهمیرت و موقر  اهرطراق در تحرو  تررد،        هرا  آنپایرند ک  شدت اهطراق در اترراد ب،ریار مت یرر اسرت امرا بری         می

ترروان دو قطررا اتراطرری را از ی رردیگر متمررایز کررردم در یرر  قطررا مررداتعان    مرریندررر وجررود دارد. در ایرر  قلمرررو   اطررتالف

 اهطراق ب  منزلر  یر  پاسر ا قررار دارنرد کر  اهرطراق را واکنشری ن،رهت بر  یر  ططرر یر  نراراحتی یرا یر  تهدیرد                  

یرنرد کر    تپرردازان قررار مری    کننرد. و در قطرا دیگرر ندریر      انردازد، تلقری مری    برونی ک  تعراد  درونری را بر  مخراطره مری     

از ی ری از ایر      پرردازی دربرار  اهرطراق دسرت زده الزامراا      داننرد. هرر مريلفی کر  بر  ندریر        اهطراق را ی  داد  سرشتی می

 پردازی .   ای از ميلفان می ما در این ا اطت اراا ب  بررسی ندر پارها. 8090 ابراهی  زاده،  مواه  دتاه کرده است
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 دیدگاه الیس درباره اضطراب

کنرد. در ندرر او تررس عهرارت اسرت از دنهرا  کرردن عقیرده و یرا          رس و اهطراق را ب  شیو  طاص طرود توجیر  مری   الی  ت

نگرررش و یررا حمررالت برر  درون ات نررده شررده. ترررس حررالتی پیشررگیران  دارد و شررام  ایرر  عقیررده اسررت کرر  او ا چیررزی یررا 

اهررطراق بررا ترررس متفرراوت اسررت، الرری     شخ رری ططرنررا  وجررود دارد، ثانیرراا بایررد در مقابرر  آن از طررود دترراه کرررد.   

دانرد. از ندرر الری  ک،رانی کر  طرود را اسریر        اهطراق و اطتال ت عاطفی را نتی   تف رر  یرر منطقری و  یرر عقالنری مری      

. دهنررد مرریکننررد، احتمررا ا طررود را در حالررت اح،رراس طشرر ، مقاومررت، ط ررومت و... قرررار   ات ررار  یررر عقالنرری طررود مرری

شرود بل ر  دیردتاه و ت روری کر  از اشریاء دارد موجرا نگرانری اش میشرود.          رجی مضرطرق نمری  ان،ان ب  وسیل  اشریاء طرا  

دانررد  شررفی  آبررادی و ناصررری،   الرری  اهررطراق و اطررتال ت رتترراری را زاد  طرررز تف ررر طیررالی و برری معنرری ان،رران مرری   

 ا. 8090

 

 دیدگاه بک درباره اضطراب 

داننررد. ندریرر  برر    هررای اهررطرابی مرری اتترر  را ریشرر  اطررتال پررردازان شررناطتی نگررر باورهررای سررازش نای  بیشررتر ندریرر 

هرای روانری مختلر  بر       بخب و از لحرا  زمرانی محردود و سرازماندار اسرت کر  بررای درمران اطرتال          روی ردی تعا ، جهت

رود و ب  اعتقاد وی، سه  ندری  او برر ایر  منطرص اسرتوار اسرت کر  عاطفر  و رتترار اترراد بر  میرزان زیرادی تحرت              کار می

دهررد، برر  عررالوه کنررد و واکررنب نشرران مرریاز جهرران اسررت، یعنرری این رر  شررخر چگونرر  ت ررر مرری  هررا آنتررکثیر ارزیررابی 

هرایب قررار دارد. ایر  شرناطتها برر       ت رویری اسرت کر  در آتراهی     -های اتراد، ی  سری حرواد  کالمری یرا يهنری    شناطت

در ا. 2488ترااری شرده اسرت  بر  و ویشرار،      ، پایر  انرد هرای اولیر  توسرع  یاتتر     هایی ک  از طریرص ت ربر    نگرشها یا ترهی 

کنرد کر  اترراد مهرتال بر  اطرتال  اهرطرابی تعمری  یاتتر ، باورهرای  یرر واقر  نگرر پنهران یرا                 ندری  شناطتی ب  اظهار می

 ا. 8011آورد  رجهی،  ای دارند ک  اح،اس ططر قریا الوقوه را در آن ها پدید می نهفت 

 

 بدیدگاه رفتاری درباره اضطرا

انرد،   هرای سرازش برا محری  طهیعری تلقری کررده        پردازان رتتارشناسری طهیعری، تررس و اهرطراق را بر  منزلر  شریوه        ندری 

هرای مشرخر   صرف ندر از آن کر  برا اهرطراق شرناور، یعنری اهرطراق تعمری  یاتتر  بردون موهروه معری  و یرا اهرطراق             

کنرد. هرر انردازه    رگ، هرر ارترانیزم زنرده را تهدیرد مری     ها ک  موهوه معینی دارنرد، سرر و کرار داشرت  باشری . مر      مانند هراس

یابرد و بخرت بقرای نروه،      اتراد بتوانند طود را تعّا ن  از ططرر دور کننرد، بر  همران انردازه امیرد زنردتی آن هرا اترزایب مری          

اق از تردد. هرر قردر تعرداد اترراد یر  نروه محردودتر باشرد، تراینرد تحرو  کنردتر طواهرد برود و م،رکل  اجتنر                اتزون تر می

هررای بازتررابی،  هررای سررری  یررادتیری و واکررنب ططرهررا، اهمیررت بیشررتری طواهررد یاتررت. الهترر  در اطتیررار داشررت  توانررایی 

کنرد؛ بل ر  اترزون برر آن، حیروان بایرد دارای یر  آمرادتی طراص یعنری تررس و بر  معنرای               برای بقای حیوان کفایت نمری 

یشرین  نگر  دارد. از ایر  دیردتاه، ت امر  انرواه، دسرت کر  بایرد          دقیقتر اهطراق باشد ترا وی را در یر  هشردار و مراقهرت ب    

اتررراد را دارای تولیررد درون زاد اهررطراق کرررده باشررد تررا بتواننررد برر  مندررور زی،ررت  و بقررای طویشررت ، بررا حررد متوسرر     

ق، تیررد مقابلر  کننرد. امرا اترر یر  محری  تاقرد ططرر باشرد، تولیرد درون زاد اهرطرا             ططرهایی ک  در برابرشان قررار مری  

شرود، ت لری    هرایی کر  در طرالء ان رام مری      ان امرد کر  در چرارچوق تعالیرت     ب  اهطراق ها و حتی وحشرت زدتری هرا مری    
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هررای تنتی رری  ای از اتررراد ماننررد اتررراد روان آزرده، آمررادتی یابررد. در مررورد ان،رران، ایرر  احتمررا  وجررود دارد کرر  پرراره مرری

هررای متناسررا کرر  ام رران برررون ریررزی در هنگررام تقرردان محررر ای را در قلمرررو اهررطراق برر  ار  برررده باشررند و  ت،ررترده

هررای کننررد، ایرر  تولیررد درون زاد مم رر  اسررت برر  اهررطراق، برری طرروابی، طررواق دیررده   مررند  اهررطراق را تررراه  مرری 

 ا. 8011ها بین امد  رجهی، های اهطرابی از نوه هراسآمیز و اطتال اهطراق

 

 مدل عدم تحمل بالتکلیفی اضطراب  

الت لیفرری برر  طررور ت،ررترده برر  عنرروان واکنشرری شررناطتی، هی ررانی، و رتترراری برر  عرردم اطمینررانی تعریرر   عرردم تحمرر  ب

شده است، کر  بر  موجرا آن سروتیری در پرردازش اطالعرات و اترزایب ارزیرابی معیروق تهدیرد و کراهب کنرار آمردن رخ              

نتشررر ت،ررترش پیرردا کرررد  ا. مررد  عرردم تحمرر  بالت لیفرری درابترردا برررای اطررتال  اهررطراق م  8094دهررد  تهیمرری، مرری

ا کرر  مشخ رر  اصررلی آن نگرانرری مفرررل و  یرقابرر  کنتررر     8990؛ تیرسررتون و هم رراران،  8991داترراس و هم رراران،   

 اطیرررا، ادعررا شررده کرر  عرردم تحمرر  بالت لیفرری سرراز و کرراری تراتشخی رری   ا. 2480اسررت  ان مرر  روان زشرر ی آمری ررا،  

مررد  عرردم ا. 2449 بررول  و ری نررت  ،  ت،ررردتی سرره  داردهررای اهررطرابی و ااسررت، کرر  در تررداوم نشررانگان اطررتال  

یابنرد، کر  من رر بر       تحم  بالت لیفی پیشنهاد می ند کر ، اترراد مهرتال بر  اهرطراق منتشرر بالت لیفری را پریشران آور مری         

شرود تررد   هرای مرهه  باعر  مری    ترردد، یعنری موقعیرت   هرای مرهه  و نرا مطمرئ  مری     آ از نگرانری در مواجهر  برا موقعیرت    

ماننرد، تررد   بردون جرواق مری    معمرو ا شرود اتررگ ترردد و از آن جرا کر  ایر  سريا ت         چر  مری  "ر سريا ت بری پایران    درتی

توانرد کمر  کننرده باشرد  بر       شود. ب  طرور ت،رترده ایر  اترراد برر ایر  عقیرده ه،رتند کر  نگرانری مری           درتیر نگرانی می

تیری کرردا، سر   ایر  براور من رر بر  سروتیری        کنرد ترا از وقروه چیزهرای نراتوار جلرو      عنوان مثرا ، نگرانری کمر  مری    

شرود  مر  اووی و   کنرد، کر  ایر  رونرد من رر بر  اهرطراق مری        توج  ب  سوی تهدید و درتیرر شردن برا ات رار مرزاح  مری      

 ا.  2488ماهونی، 

 

 تحمل آشفتگی

 2 رفتار درمانی دیالکتیک

 یت مرزی و رتتار شه  طودکشی ب  کار رتت  است. ای  ش   از درمان ب  طور موتقیت آمیزی در بیماران مهتال ب  اطتال  شخ

ای  روش تل ینی از روش های مربول ب  درمان های حمایتی، شناطتی و رتتاری است. برطی عناصر از روش درمانی ترانت  

ال ،اندر ب  عنوان ی  ت رب  هی انی اصالح کننده مشتص می شوند هدف بههود مهارت های بی  تردی و کاهب رتتارهای 

ود تخریهی است ک  برای رسیدن ب  ای  هدف از روش هایی هم ون ن یحت کردن، استفاده از استعاره، داستان تویی، و ط

. با ای  روش ب  بیماران مرزی برای  له  بر اح،اسات دو تان  ای ک  مشخ   شود میمقابل  و ب،یاری روش های دیگر استفاده 

مانی دیال تی  از درمان شناطتی، رتتاری استاندارد برترتت  شده و جهت درمان . رتتار درشود میای  اطتال  می باشد کم  

ب  شدت از بی  رتت  و نابهن ار  ها آناطتال  شخ یت مرزی. با طر بیمارانی ک  سابق  مزم  طود کشی داشت  و عمل رد 

 ا. 8094شده ب ار می رود.  برطوردار، 

                                                           
2 Dialectical Behaviour Therapy (DBT)  
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بر توازن ب  وجود آمد، لی   با پیشرتت درمان در جهانی ک  از ابتدا پیب بینی در وهل  او  برای تاکید « دیال تی »اتر چ  

از ی  جایگاه تئوری ی ثابت و استوار برطوردار  DBTب  زودی ب  صورت اص  و راهنمای درمان درآمد. « دیال تی »نمی شد، 

رمان های مختلفی هم وشی دارد. مانندم است. لی   شیوه ها و استراتژی های واقعی آن ب  طرز قاب  توجهی با جهت تیری د

 ا. 8990محوری، درمان های استراتژی  و درمان های شناطتی  لیهان،  -درمان روان پویایی، درمان مراج 

 

 مفهوم سازی دیالکتیکی مراجعان  

است ک   ب  چند ش   تاثیر می تااردم دیال تی  معتقد DBTمفروه  های دیال تی  بر مفهوم سازی مش   مراجعان در 

اطتال ت روانشناطتی تحت عنوان اطتال ت و مش الت سی،تمی بهتر مفهوم سازی میشوند. اطتال ت سی،تمی ای  

 ط وصیات را دارندم

 . اطتال  را با توج  ب  عمل رد سال  و طهیعی تعری  می کنند. 8

 . ب  ارتهال و تداوم بی  سالمت و اطتال  اعتقاد دارند. 2

 ان مم   است ب  مش الت زیر ارتهال داشت  باشدمنقر در تعدی  هی 

 مش   در بازداری از رتتارهای مخرق واب،ت  ب  طلص -8

 سازماندهی رتتار در طدمت اهداتی م،تق  از طلص تعلی  -2

 اتزایب یا کاهب برانگیختگی تیزیولوتی ی مورد نیاز  -0

 مش   در پرت کردن توج  از محر  های برانگیزاننده هی انی -0

 ت رب  هی ان بدون دور انداطت  توری آن و یا بدون ای اد هی ان منفی ثانوی  اتراطی -1

 ن  ی  علت واحد  شود میمعتقدند ک  اطتال  از عل  متعدد ناشی -9

از آن ا ک  م انی،  های شروه عدم تندی  هی انی واهن و شفاف نی،تند، احتما  دارد ک  عوام  بیولوتی ی نقب اساسی را 

ه داشت  باشند. تاثیر ای  عوام  مم   است ب  صورت تاثیر تن ها باشد ب  صورت عوام  پیب از تولد و یا حواد  آسیا بعهد

 ا. 8094زای دوران کودکی ک  بر رشد م ز و سی،ت  اع اق تاثیر می تاارد  برطوردار، 

 

 چهارچوب رفتار درمانی دیالکتیک 

زیرا تمرکز و توج  در هر ی  متفاوت بوده  شود میوه های مختل  درمان تعیی  م،ئولیت کار روی اهداف طاص با توج  ب  شی

و ب،تگی ب  شیوه درمانی دارد. درمانگر تردی ک  اولی  درمانگر در رتتار درمانی دیال تی  می باشد ب  سل،ل  مراتهی  اهداف 

ندارتی،  –قرار می تیرد. در شیوه مشورتی طاص توج  دارد و درمانگرانی ان ام می تیرد باز سل،ل  مراتا دیگری مد ندر 

طود رتتار درمانگران هدف می باشند. درمانگرانی ک  در بیب از ی  شیوه درمانی درتیر ه،تند و م،ئولیت چند شیوه را 

بعهده دارند  مث  درمان تردی، تروهی و تلف  درمانیا باید از ند  و سل،ل  مراتا اهداف اطت اصی هر شیوه آتاه بوده و 

زمانی ک   زم است شیوه درمان ت ییر کند ت ییر را از سل،ل  مراتا اهداف ی  شیوه ب  سل،ل  مراتا اهداف شیوه دیگر ب  

 ا. 2488، 0آرامی ان ام دهند  جونص

 

                                                           
3 Jongh 
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 پیشینه پژوهشی 

 و رتتراری  م رزی  هرای  سی،رت   براسراس  آشرفتگی  تحمر   بینری  پریب  ا پژوهشری برا هردف   8099اعدمری و کاکرابرایی    

 نرور  پیرام  دانشرگاه  تح ری   بر   مشر و   دانشر ویان  کلیر   شرام   پرژوهب  آمراری  هی انی ان ام دادنرد. جامعر    یمیبدتند

 جردو   بر   توجر   برا  دانشر و  نفرر  004 اترراد، تعرداد   ایر   از کر   باشرند  می نفر 1444 تعداد ب  تح یلی سا  در کرمانشاه

 از اسرتفاده  برا  هرا  داده .شردند  انتخراق  نمونر   عنروان  بر   ای طهقر   ت رادتی - تیرری  نمونر   روش بر   و مورتران 

 تحمر   و هی رانی  تندری   در دشرواری ، وایرت  و رتتارکرارور  سرازی  تعرا   و برازداری  هرای  سی،رت   هرای   پرسشرنام 

 مرد   داد نشران  نترایش  .شرد  اسرتفاده  م،ریر  تحلیر   آزمرون  از اهر  داده تحلیر   و ت زیر   برای و تردید آوری جم  پریشانی

 اسراس  برر  .برود  92. 09برا  برابرر  x2 کرای  م راور  بررازش  نی رویی  شراطر  مقردار  و دارد قهرولی  قابر   بررازش  شرده  ارائر  

 اثر یرم،رتقی   و میهاشرد  معنرادار  سرطن  در آشرفتگی  برر  سی،رتمها  م،رتقی   اثرر  تفرت  میتروان  مطالعر   ایر   نترایش 

  .است معنادار آشفتگی برا بدتندیمی ی واسط  ب   سی،تمها

نشران    برر  کارآمردی بری  ترردی    و هی رانی  پریشرانی، تندری    تحمر   هارتهرای م آمروزش  ا بر  بررسری ترکثیر   8099زمرانی   

 و هی رانی  پریشرانی، تندری    تحمر   مهارتهرای  اثربخشری  هردف  برا  پرژوهب  ات،رردتی پرداطرت. ایر     اطرتال   هرای 

 .شرد  ان رام  ات،رردتی  ج،رمانی  و عراطفی، شرناطتی   نشران  هرای   برر  دیرال تی ی  رتتاردرمرانی  قالرا  در بینفردی کارآمدی

 پر   ات،رردتی  اطرتال   تشرخیر  برا  بیمرار  28برود.   اآزمرون  پر  ، آزمرون  پریب   آزمایشری  نیمر   نوه از پژوهب طرح ای 

 و (ترردی  بری   کارآمردی  و هی رانی  پریشرانی، تندری    تحمر    درمرانی  ترروه  0 در ت رادتی  طرور  بر   سرازتاری  اطتال  از

 از اسرتفاده  برا  و ترتتنرد  قررار  درمران  ردمرو  هفتر   8 مردت  بر   آزمرایب  ترروه  بیمراران  .ترتتنرد  قررار  کنترر   ترروه  یر  

 از اسرتفاده  برا  آمرده  دسرت  بر   نترایش  نهایرت  در .ترتتنرد  قررار  بررسری  مرورد  بر   دوم ویراسرت  ات،رردتی  پرسشرنام  

 و هی رانی  پریشرانی، تندری    تحمر    آزمایشری  ترروه  0 هرر  بیمراران  شردند. یاتتر  هرا نشران داد     تحلیر   و آمارت زیر  

 بر   آمرده  دسرت  بر   نترایش  بر   توجر   برا شرد   تیرری  نتی ر  بعد از درمران داشرتند.    قاب  توجهی بههودی (بی  تردی کارآمدی

 دیال تیر   رتتاردرمرانی  قالرا  در بینفرردی  کارآمردی  و هی رانی  پریشرانی، تندری    تحمر   مهارتهرای  آمروزش  میرسرد  ندر

  .است ميثر بیماران ات،ردتی عالئ  شدت درمان در

ر پژوهشرری برر  اثربخشرری رتتاردرمررانی دیررال تی ی  مهارتهررای تحمرر  آشررفتگی،     ا د8090ناسرری زاده، بابرراپور و محررا   

پیشرررتت، عررزت نفرر ، و اهررداف پیشرررتت دطتررران مقطرر  دبیرسررتان  توجرر  آترراهی، ندرر  بخشرری هی ررانیا بررر اهررطراق

و برا ترروه کنترر  بروده      آزمرون  پر   -آزمرون  پریب پرداطتند. پژوهب حاهرر، مطالعر  ای از نروه نیمر  آزمایشری، برا طررح        

، در پرنش ناحیر  آموزشری    ای طوشر  دانرب آمروزان دطترر مقطر  دبیرسرتان، بر  روش ت رادتی         082میران   بدی  مندرور از 

 تهریزنمونرر  تیررری سرر  عمرر  آمررده و در دو تررروه آزمررایب و کنتررر ا بررا عالئرر  اهررطراق بررا  و عررزت نفرر  پررایی  و بررا  

جل،ر    ترتتنرد. و بررای ترروه آزمرایب، هشرت      نفرر قررار   00جهت تیری اهرداف پیشررتت عمل رردی  هرر یر  در تعرداد       

آتراهی، ندر  بخشرری    –مشراوره تروهری مهتنری بررر روی ررد رتترار درمرانی دیال تیرر ا مهارتهرای تحمر  آشرفتگی، توجرر           

و عرزت   ویژتری هرای جمعیرت شرناطتی، اهرطراق امتحران       هرای  پرسشرنام  هی رانی  هفتر  ای ی هرار بر  اجررا درآمرد. از       

اسررتفاده شررد. در آزمررون ترهرری  هررای تحقیررص، روش   هررا دادهیشرررتت، برررای جمرر  آوری نفرر  کرروپر اسررمیت و اهررداف پ

ترروه آزمرایب و ترروه کنترر  ان رام شرد. یاتتر  هرای پرژوهب           برر روی  SPSS اترزار  نررم تحلی  کوواریان  برا اسرتفاده از   

  آتاهانرر ، ندرر  نمایررانگر ایرر  موهرروه بررود کرر  مداطلرر  رتتاردرمررانگری دیال تیرر ا مهارتهررای تحمرر  آشررفتگی، توجرر    
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معنرری داری در کرراهب سررطن اهررطراق امتحرران و تمایرر  برر  جهررت تیررری   بخشرری هی ررانی  بررر تررروه آزمررایب، تفرراوت

اجتنررابی واتررزایب سرطن عررزت نفرر  ن،ررهت برر  ترروه کنتررر  نشرران داده اسررت. قابرر  يکررر    -اهرداف پیشرررتت عمل ررردی 

ترایشرری تفرراوت معنرری داری  -ی، و ت،ررلطیترایشرر -تیررری اهررداف پیشرررتت عمل ررردی اسررت در مررورد تمایرر  برر  جهررت

 مشاهده نشد.   ن،هت ب  تروه کنتر 

ا در تحقیقری برا عنروان رتترار درمرانی دیال تیر  در برنامر  سررپایی ویرژه برا یر  نمونر  مخرتل  تشخی ری               2482  لوری

اری بر   ب  ایر  نتی ر  دسرت یاترت نمررات ات،رردتی و اهرطراق بر  طرور معنری داری کراهب یاتتر  اسرت. نمررات امیردو               

نمرررات تمرکررز حررواس برر  طررور معنرری داری  p <4 .448طررور معنرری داری در طررو  دوره ی درمرران اتررزایب یاتترر  اسررت 

اتزایب نیاتت  است. اتر چ  ت ییرات در جهت پیب بینری شرده اتفراف اتتراد. عالئر  برر ایر  کر  ترا چر  حرد امیرد و تمرکرز              

بینرری کننررده نهررایی نمرررات ات،ررردتی و اهررطراق پرر  از  حررواس  توجرر  آتاهانرر ا در طررو  درمرران اتررزایب یاتترر  پرریب

 کنتر  سطن عالمت پای  است. 

0پراتر  پرژوهب 
در پژوهشری بر  بررسری تراثیر تحمر  پریشرانی در اترراد دارای اسرترس پر  از           2488 سرا   در هم راران  و 

 پر   اسرترس  عالئر   برا شردت   رابطر   در ای واسرلط   پریشرانی  تحمر   کر   دادنرد  ، نشران سانح  پرداطتند. در ای  پژوهب

 است.  مقابل  روش ی  عنوان ب  جوانا ماری از استفاده و هرب  از

ا در تحقیقرری بررا عنرروان رتتررار درمررانی دیال تیرر  برررای مرردیریت تحمرر  پریشررانی در روابرر  برری  تررردی 2488  1شررالینی

در درمرران  DBTبرر  ایرر  نتی رر  دسررت یاتررت کرر  اسررتفاده از رتتررار درمررانی دیال تیرر  و تعیرری  وهررعیت آمرروزش       

مش الت با اسرتفاده از دسرت اری روابر  بری  ترردی بیمرارانی کر  بر  دنهرا  مشراوره و روان درمرانی ه،رتند، مروثر اسرت.               

ای  درمان می توانرد بررای حر  مشر الت ارتهراطی مهارتهرایی را آمروزش دهرد. اسرتراتژی هرای اعتهرار سرن ی و پرایرش              

را  شرود  مری باعر  ای راد موقعیرت هرای بری  ترردی پرر هرر  و مرر           می تواند ح،اسیت ب  طرد و اح،اسات منفری را کر    

کاهب دهد. تف ر سیاه یرا سرفید را مری تروان برا پیردا کرردن یر  راه میانر  از طریرص پرایرش و ت ییرر حر  و ت ر  کررد.                

 می تواند برای اتزایب سالمت روان در اتراد مفید باشد.   DBTای  مقال  نشان می دهد ک  استفاده از

 

 روش پژوهش

در ایر  طررح ابتردا اترراد نمونر  بر        و ترروه کنترر  مری باشرد.      آزمرون  پر  ، آزمرون  پریب ای  پژوهب از نوه نیم  ت ربی با 

طریررص ت ررادتی در دو تررروه آزمررایب و کنتررر  قرررار ترتتنررد. مت یررر م،ررتق  تقرر  در مررورد تررروه آزمررایب اجرررا شررد.    

ر هررر دو تررروه انرردازه تیررری شررد و بررا ی رردیگر مررورد مقای،رر  قرررار مت یررر واب،ررت  قهرر  و بعررد از اجرررای مت یررر م،ررتق  د

  .ترتت

 مراح  اجرای ای  طرح عهارت ازم 

 و قرار دادن اتراد در دوتروه آزمایب و کنتر   آزمون پیباجرای 

 قرار دادن آزمودنی های تروه آزمایب در معر  مت یر م،تق  

 مقای،  نتایش حاص  با استفاده از آزمون آماری مناسادر هر دو تروه آزمایب و کنتر  و  آزمون پ اجرای 

                                                           
4 Potter 
5 Shalini 
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 پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر

سوا  دوم رت  اهطراق را مورد  24سوا  او  حالت اهطراق و  24سوا  تش ی  شده ک   04پرسشنام  اهطراق اس یلهرتر از 

ای  لحد  و »،اسات ترد را در جمل  است ک  اح 24سن ب قرار می دهد. مقیاس حالت اهطراق  اهطراق آش ارا شام  

جمل  است ک  احاساست عمومی و  20ارزشیابی می کند. مقیاس رت  اهطراق  اهطراق پنهانا ه  شام  « زمان پاسخگویی

  .معمولی اتراد را می سن د

تزین  ای را  باید ها آندر پاسخگویی آزمودنی ها در پاس  ب  حالت اهطراق تعدادی تزین  برای هر عهارت ارائ  شده است ک  

 -0ک ،  -2طیلی ک ،  -8را بیان می نماید انتخاق کنند. ای  تزین  ها عهارتند ازم  ها آنوج  شدت اح،اسات  ک  ب  بهتری 

 .طیلی زیاد. وزن های نمره تااری، برای عهارت هایی ک  عدم اهطراق را نشان می دهند ب  صورت مع وس است -0زیاد و 

 :ه تااری ب  صورت مع وس نمره تااری می شوند عهارتند ازعهارت هایی ک  در هنگام نمر

 8-2-1-1-84-88-81-89-89-24مقیاس حالت اهطراقم 

 28-20-29-29-04-00-00-09-09مقیاس رت  اهطراقم 

برای ب  دست آوردن نمره ترد در هر کدام از دو مقیاس، با توج  ب  این   بخی عهارت ها ب  صورت مع وس نمره تااری می 

عهارت هر مقیاس می تردد. لاا نمرات هر کدام از دو مقیاس حالت و رت  اهطراق می تواند در دامن   24، م موه نمرات شوند

 .قرار تیرد 14تا 24ای بی  

کلیدی مناسا هر  برای نمره تااری مقیاس ب  کم  دست، کلیدهایی در جهت ت حین قاب  دسترسی ه،تند. برای ساطت 

 .عهارت وجود دارند توج  نمود 24ن و ارزش های چاپ شده بر روی کلید ک  برای هر پاس  از مقیاس باید ب  ش   آزمو

برای پاسخگویانی ک  ی  یا دو عهارت را در هر مقیاس حاف می کنند، می توان ب  شیوه زیر و ب  ن،هت ک  نمره، مقیاس را 

و ترد کردن آن عدد ب   24در  آمده دست ب ش تعیی  نمود. تعیی  میانگی  نمرات وزن داده شده و س   هرق کردن ارز

سمت نزدی تری  عدد صحین با ، اتر س  عهارت یا بیشتر حاف شده باشد، اعتهار تعیی  میزان اهطراق آزمودنی، زیر سوا  

  .است

 تفسیر نمرات -1جدول 

 نمرات میزان مقیاس

 حالت اضطراب

 24-04 هیچ یا کمتری  حد

 08-02 طفی 

 00-10 متوس 

 و بیشتر 10 شدید

 رگه اضطراب

 24-00 هیچ یا کمتری  حد

 01-01 طفی 

 09-19 متوس 

 و بیشتر 19 شدید
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ا هررریا هم،ررانی ایرر  آزمررون برر  شرریوه آلفررای کرونهرراخ  8094در پررژوهب طررانی پررور و هم رراران   پایااایی و روایاای 

 91/4رت،ررا ن، دانشرر ویان و تراطوانرردتان ارتررب برر  دسررت آمررد. اعتهررار آن برر  روش هم،ررانی درونرری در کررار بررا بز 99/4

آنترونی و    ترزارش شرده اسرت    94/4و بررای دانشر ویان    99/4برازآزمون بررای دانرب آمروزان      - ، بر  روش آزمرون  19/4 -

بررازآزمون  -ا. در هن اریررابی آزمررون در ایررران اعتهررار آزمررون  8094، برر  نقرر  از طررانی پررور و هم رراران،  2442هم رراران، 

محاسرره  شررد  مهرررام،  92/4هررریا آلفررای کرونهرراخ برررای حالررت اهررطراق   19/4تررا 91/4س رترر  اهررطراق برررای مقیررا

 ا.  8094، ب  نق  از طانی پور، 8990

 

 ها  روش تجزیه و تحلیل داده

هررای آمررار توصرریفی اسررتفاده شررده اسررت و برررای    هررای نمونرر  از جررداو  متناسررا بررا شرراطر  برررای توصرری  ویژترری 

هررای آن مررورد ت زیرر  و ی پررژوهب، بررا اسررتفاده از روش تحلیرر  کواریرران  بررا رعایررت مفروهرر  هرراپاسررخگویی برر  ترهرری 

 بود.  22ن،خ   SPSS اتزار نرم ها دادهتحلی  قرار ترتت  است. ابزار ت زی  و تحلی  

 

 های تحقیق:آمار استنباطی و بررسی فرضیه

ی تیرد. لاا  زم است در ابتدا پیب ترههای ای  آزمون برای آزمون ترهی  مطالع  آزمون کوواریان  مورد استفاده قرار م

 و همگنی واریان  ها مورد بررسی قرار تیرد.  ها دادهشام  همگنی شیا رترسیون، نرما  بودن توزی  

 نتایج بررسی همگنی شیب رگرسیون -2جدول 

 شاخص مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F معنی داری

 آزمون پیبتروه  90/109 8 0/109 400/8 09/4

 

 ا می باشد بنابرای  همگنی شیا رترسیون برقرار است. P>41/4نشان می دهد باتوج  ب  این     -2نتایش جدو  

 نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف – 3جدول  

 شاطر آزمون پیب آزمون پ  پیگیری

   K-s 

 معنی داری 8/0 1 8

 

ا است بنابرای  هم  مت یرها از توزی  نرمالی P>41/4توج  ب  این   در هم  ی مت یر ها   نشان می دهد ک  با -0نتایش جدو  

 برطوردارند 

 آزمون پسنتایج آزمون لون برای بررسی تساوی خطای واریانس ها در مرحله  -4جدول 

F Df1 df2 Sig 

44/3 8 09 49/4 

 

 ی واریان  ها مورد تکیید قرار می تیرد. ا تر  ت،اوی ططاP>41/4  –0با توج  ب  سطن معناداری جدو  
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 اضطراب کودکان دوره ابتدایی موثر است.  بر کاهشتحمل آشفتگی  های تکنیکفرضیه اول پژوهش که آموزش 

 آزمون پسنتایج تحلیل کوواریانس برای اثربخشی برحسب عضویت گروهی در  -5جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 تمجذورا
F 

سطح 

 معناداری

اندازه اثر 

(0/0) 

توان 

 آماری

 8 8/19 4448/4 99/80 904/029 8 904/029 آزمون پیش

عضویت 

 گروهی
01/8810 8 01/88101 80/09 4448/4 9/11 8 

 

تفاوت بی  تروه آزمایب و تروه کنتر  در مت یر  (P<4448/4  –1با توج  ب  سطن معناداری مشاهده شده در جدو  

اهطراق کودکان دوره  بر کاهبتحم  آشفتگی  های ت نی معنی دار است بنابرای  می توان بیان داشت ک  آموزش اهطراق 

 بر کاهبتحم  آشفتگی  های ت نی ابتدایی موثر است. با توج  ب  اثر مشاهده شده می توان نتی   ترتت ک  آموزش 

 844شده است و هم نی  توان آماری  آزمون پ ل  درصد اهطراق آزمودنی ها در مرح 9/11اهطراق کودکان باع  کاهب 

 درصد حاکی از دقت آماری ب،یار با  و کفایت ح   نمون  می باشد

 

اهطراق کودکان دوره ابتدایی بعد از ی  ماه پیگیری  بر کاهبتحم  آشفتگی  های ت نی ک  آموزش فرضیه دوم پژوهش: 

 موثراست. 

 وی خطای واریانس ها در مرحله پیگیرینتایج آزمون لون برای بررسی تسا-4جدول 

F Df1 df2 Sig 

25/2 8 09/4 80/4 

 

 .ا تر  ت،اوی ططای واریان  ها مورد تکیید قرار می تیردP>41/4  –9با توج  ب  سطن معناداری جدو  

 نتایج میانگین های تعدیل شده پیگیری اضطراب در آزمون ها برحسب عضویت گروهی –7جدول 

 انحراف استاندار نگینمیا عضویت گروهی

 90/1 19/01 گروه آزمایش

 94/1 00/18 گروه کنترل

 

نشان می دهد ک  نمره میانگی  های تعدی  شده پیگیری ک  روئی در آزمون ها برح،ا عضویت تروهی میانگی   -9جدو  

 می باشد.  94/1دارد آن و انحراف استان 00/18و میانگی  تروه کنتر   90/1و انحراف استاندارد  19/01تروه آزمایب 
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اضطراب  بر کاهشتحمل آشفتگی  های تکنیکنتایج تحلیل کوواریانس برای اثربخشی که آموزش  -8جدول 

 کودکان برحسب عضویت گروهی در پیگیری یک ماهه

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

اندازه اثر 

(0/0) 

توان 

 آماری

 90/4 89/4 48/4 28/9 94/8129 8 98/911 آزمون پس

عضویت 

 گروهی
89/819 8 89/819 98/4 00/4 48/4 88/4 

 

وپیگیری در تروه آزمایب و کنتر   آزمون پ تفاوت بی   اP<48/4  –1با توج  ب  سطن معناداری مشاهده شده در جدو  

اهطراق کودکان دوره ابتدایی بعد از ی  ماه  بر کاهبگی تحم  آشفت های ت نی معنادار نی،ت. بنابرای  ترهی  ک  آموزش 

 تیرد.  پیگیری ميثر است، مورد تکیید قرار می

 

 گیری نتیجهبحث و 

 اهطراق کودکان دوره ابتدایی موتر است، تایید شد.   بر کاهبتحم  آشفتگی  های ت نی ترهی  او م آموزش 

مريثر   اهرطراق کودکران دوره ابتردایی    برر کراهب  شرفتگی  تحمر  آ  هرای  ت نیر  می توان بیان داشرت کر  درمران آمروزش     

ا، 2488ا، پررژوهب پرراتر و هم رراران در  8099زمررانی  ا، 8099اسررت. ایرر  نتررایش بررا پررژوهب هررای اعدمرری و کاکررابرایی   

 بررر کرراهبتحمرر  آشررفتگی  هررای ت نیرر ا هم،ررو اسررت کرر  نشرران دادنررد آمرروزش  2441و هم رراران   پررژوهب هررارلی

 اهطراق موتر است. 

ریشرانی بر  طرور تزاینرده ای، بر  عنروان یر  سراطتار، مهر  در رشدبینشری جدیرد دربراره شرروه و ابقرای آسریا                تحم  پ

ا. اتررراد بررا 2488هررای روانرری و هم نرری  پیشررگیری و درمرران مشرراهده شررده اسررت  زلرر  اسرر ای، برن،ررتی  و وجانویرر ،  

رتیرر بری ندمری رتتراری مری شروند       تحم  پریشرانی پرایی  در یر  ترالش  لر  بررای مقابلر  برا هی انرات منفری طرود د           

ا. در مررد  عرردم تندرری  هی ررانی برر  وسرریل  نقررب چشررمگیر در ت ربرر  و     2484 کیرروف، ری رراردی، تیم ررانو، میت رر ،  

شرود. بر  طرور طراص در ایر  مرد  معتقرد اسرت کر  اترراد برا اطرتال  اهرطراق در شناسرایی،                تندی  هی انی مشخر می

  دارنررد  در  هررعی  هی انراتا و هی رران هررا برر  جرای ایرر  کرر  منهرر    توصری  و تمررایز هی ررانی شرران از ی ردیگر مشرر   

شروند  مینری ، مر   تلری  و      کننرد، بر  صرورت آزارنرده و نرامطلوق ت ربر  مری        اطالعاتی باشند کر  رتترار را هردایت مری    

ا. در ایرر  راسررتا بیرران شررده اسررت کرر  ت ییرررات مورتولوتی ررا   ریخررت شناسرریا و باتررت سررلولی و       2449، 9تالناترران

 ییرررات متررابولی ی نابهن ررار در بیمرراران مهررتال اهررطراق ترکیررا شررده اسررت و در در  برری ندمرری و بیمرراری زایرری       ت

، 9مانررو و جیوانررو وو-ع ررهی در ارتهررال بررا اطررتال  شررناطتی در شرر   تیررری اهررطراق کمرر  کننررده اسررت  چانررو   

 ا.  2489

                                                           
6. Mennin, McLaughlin & Flanagan 

7. Chung-Man   & Gwang-Woo 
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هب کمر  کررد کر  در  درسرتی از     تحمر  آشرفتگی بر  دانرب آمروزان شررکت کننرده درایر  پرژو          هرای  ت نیر  آموزش 

را برا آمیختر  ن ننرد و ایر  نشران  هرارا بر  طرور کامر  و م رزا از ی ردیگر             هرا  آننشان  های اهطراق طود داشرت  باشرند و   

تیزیولوتیر ا بر  وسریل  مهرارت هررای      –شرناطتی   –ت ربر  کننرد. در واقر ، ت ربر  کامر  نشران  هرای اهرطراق  رتتراری          

  هررا را تعرردی  کرررد و ارتهررال دانررب آمرروزان را بررا ات ررار شرران ن ییررر داد کرر  ایرر  سررها تحمرر  آشررفتگی بررروز ایرر  نشرران

 شد.   ها آنکاهب اهطراق در 

اسررتفاده  هررا آندر ایرر  پررژوهب تمرینررات برررای کمرر  برر  دانررب آمرروزان در جهررت طررود آرام سررازی و شناسررایی اهررداف  

ا در راسررتای عالئررص طررود تعریرر  کننررد. کمرر  شررد کرر  اهررداف و رتتررار هررای طاصرری ر هررا آنشررد. برر  همرری  منرروا  برر  

هم نی ، موانعی کر  احتمرا  در راه رسریدن بر  اهرداف و حرکرت در جهرت عالئرص پریب مری آیرد نیرز شناسرایی شردند،               

بنابرای ، دانب آموزان شرکت کننرده درایر  پرژوهب، در زنردتی روز مرره طرود برا برنامر  و هردف در جهرت دسرت یراتت              

ردند کر  ایر  باعر  مری شرد ترا دانرب آمروزان برر اهرطراق طرود  لهر  کننرد و بر  سروی                ب  ارزش های طود تالش می ک

 اهداتی ک  از قه  برای طود مشخر کرده اند، تام بردارند. 

اهرطراق کودکران دوره ابتردایی بعرد از یر  مراه        برر کراهب  تحمر  آشرفتگی    هرای  ت نیر  آمروزش  فرضیه دوم پژوهش: 

 آزمررون پرر تفرراوت برری   اP<48/4  برر  سررطن معنرراداری مشرراهده شررده  پیگیررری برردون ت ییررر معنررادار اسررت. بررا توجرر

 وپیگیری در تروه آزمایب و کنتر  معنادارنی،ت. 

اهررطراق  بررر کرراهبتحمرر  آشررفتگی  هررای ت نیرر یاتترر  هررای حاصرر  از پررژوهب حاهررر حرراکی از اثربخشرری آمرروزش   

ده ا سررت. بنررابرای  بررا توجرر  برر  نتررایش کودکرران دوره ابترردایی اسررت وبررا پیگیررری ی ماهرر ، میررزان ایرر  کرراهب ت ییررر ن ررر

 بررر کرراهبتحمرر  آشررفتگی  هررای  ت نیررپررژوهب حاهررر و پیشررین  تحقیقرراتی در ایرر  زمینرر  مرری ترروان از آمرروزش    

 سود برد. پیشنهاد کاربردی زیر بیان میشودم اهطراق کودکان دوره ابتدایی

     اهررطراق  بررر کرراهبتگی تحمرر  آشررف هررای ت نیرر از آن ررایی کرر  یاتترر  هررای پررژوهب نشرران داد کرر  آمرروزش

جهرت درمران اهرطراق کودکران دوره ابتردایی دانرب        شرود  مری مروثر بروده اسرت، بنرابرای  پیشرنهاد       کودکان دوره ابتردایی 

 آموزان از ای  مداطل  استفاده شود. 

      پیشرنهاد   اهرطراق کودکران دوره ابتردایی    برر کراهب  تحمر  آشرفتگی    هرای  ت نیر  آمروزش   اثربخشری برا توجر  بر

ان مرردارس و مراکررز آموزشرری، در جهررت ارتقررای سررالمت روان دانررب آمرروزان، کارتاههررایی بررا روی رررد    مشرراور شررود مرری

 تحم  آشفتگی در مدارس برتزار کنند.   های ت نی آموزش 
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