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مقدمه :اختالالت اضطرابی اغلب مزمن هستند که عدم درمان آنها میتواند تاثیرات منفی بر رشد و عملکرد کودکان بوجود آورد لذا
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کاهش اضطراب کودکان بود.
روش کار :این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون بود .به این منظور از میان کلیه مادران کودکان  1تا  6سال مهد
کودکهای شهر ارومیه که در سال  31-31به مهد کودک میرفتند .به روش تصادفی چند مرحلهای ،از بین چهار ناحیه شهر ارومیه
 1مهد کودک و از هر مهد کودک  3کالس مادرانی که کودک بین  1تا  6سال داشتند انتخاب و به دو ابزار اضطراب کودکان پیش
دبستانی اسپنس (فرم والدین) و مصاحبه ساختار یافته بر اساس  DSM-Vپاسخ دادند .از بین  434مادری که نمره اضطراب کودکشان
باال بود به طور تصادفی  11نفر انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی آموزش والدین و دارودرمانی (هر کدام  41نفر)
و گروه کنترل ( 41نفر) گمارده شدند.
یافتهها :تحلیل کوواریانس یک متغیره نشان داد گروه آموزش والدین بیشترین اثربخشی را در مقایسه با گروه دارو و کنترل در کاهش
نشانههای اضطراب در کودکان داشته است ( . )P > 4/444گروه دارودرمانی نیز نسبت به گروه کنترل اثربخشی بیشتر و معناداری
داشته است .همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که در تمامی زیرمقیاسها آموزش والدین اثربخش بوده است که
بیشترین اثربخشی مربوط به اضطراب جدایی و کمترین مورد مربوط به وسواس میباشد (.)P > 4/444
نتیجه گیری :استفاده از روش غیر دارویی آموزش والدین و آموزش آن به والدین موجب کاهش بار اضطراب هم از روی کودکان و هم
از روی خانوادهها میشود.
کلیدواژهها :اضطراب ،کودکان ،مدیریت والدین ،پیش دبستانی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
برای والدین و خانوادهها و همچنین هزینههای اجتماعی متعددی را
بوجود آورد ( .)2 ,6رفتار درمانی شناختی ( )CBTاگر چه بعنوان
درمانی مؤثر در اختالالت اضطرابی کودکان بزرگتر و نوجوانان از حمایت
پژوهشی نیرومندی برخوردار است ( ،)3 ,4اما برخی از کودکان بعد از
درمان همچنان مالکهای تشخیصی اضطراب را دارند و در برخی دیگر
حتی نشانههای اضطرابی شدیدتر میشود ( CBT .)44 ,44شامل
آموزش مهارتهایی برای شناسایی و تغییر افکار ناسازگارانه،
خودتنظیمی اضطراب و مواجهه نظام مند با موقعیتهای اضطراب آمیز
میباشد ،همچنین موفقیت  CBTنیازمند همکاری فعال بین کودک و

اختالالت اضطرابی جزو رایجترین اختالالت روانی در کودکی هستند
که  44تا  22درصد کودکان و نوجوانان را مبتال میکنند ( .)4اختالالت
اضطرابی در کودکان پیش دبستانی رایج هستند و نیمرخ همه گیر
شناسی آنها شبیه به نیمرخ همه گیر شناختی کودکان بزرگتر است (,2
 )3در تحقیقی که از ابزار سنجش  PAPAاستفاده شد ،معلوم گشت
که  3.1درصد کودکان پیش دبستانی معیارهای الزم برای یکی از انواع
اختالالت اضطرابی را دارند ( .)1ازآنجاییکه اختالالت اضطرابی اغلب
مزمن هستند و نشانههای آن تا نوجوانی ادامه دارند ( ،)1عدم درمان
آنها میتواند تاثیرات منفی بر رشد و عملکرد کودکان ،مشکالت فراوان

14

نشریه پرستاری کودکان ،دوره  ،9شماره  ،4تابستان 6931

یکی از انواع روشهای مناسب مداخلهای در اصالح الگوهای اضطرابی
والد–کودک و درمان کودک مضطرب میدانند که هدف آن آموزش
مهارتهای ارتباطی و حل مساله ،آموزش شناخت عواطف و احساسات
کودک مضطرب و آموزش شیوههای مدیریت اضطراب به والدین است.
نتایج فراتحلیل در  22مطالعه مربوط به آموزش مدیریت والدین نشان
داد که این برنامه توانایی افزایش تعامل والد-کودک ،مهارتهای ارتباط
عاطفی ،ارتقاء سطح شناختی ،تحصیلی و مهارتهای اجتماعی کودک
و همچنین مهارتهای حل مسئله را دارد ( .)21معیارهایی آموزش
مدیریت والدین مانند مقرون به صرفه بون ،کوتاه بودن و داشتن اعتبار
تجربی با معیارهای نظام خدمات سالمت روانی همخوانی دارد .از این
رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر
اختالالت اضطرابی کودکان پیش دبستانی میباشد.

درمانگر میباشد .با این حال رسیدن به میزان کامل همکاری امکانپذیر
نیست ،زیرا برخی بیماران از شرکت در درمان امتناع میکنند (,42
 .)43برخی کودکان اضطرابشان آنقدر شدید است که از شرکت در
درمان برای روبرو شدن با ترسها ،امتناع میکنند .سایر کودکان در کل
هیچ گونه مشکلی را در خود تشخیص نمیدهند و بقیه کودکان نیز
ممکن است با همکاری والدین از اضطراب خود اجتناب کنند .عالوه بر
این ،ویژگیهای نافرمانی نیز موجب کاهش اتحاد درمانی سازنده بین
درمانگر-کودک میشود (.)41
در صورتی که کودک در جلسات شرکت نکند و یا درمان اثربخش
نباشد ،آموزش مدیریت والدین میتواند جایگزین مناسبی باشد (.)41
برنامه آموزش والدین روشی بسیار ارزشمند و چند بعدی است که
توانایی مدیریت آشفتگیهای رفتاری کودکان و نوجوانان را دارد و
همچنین مداخلهای روانی-اجتماعی است که در آن والدین روشهایی
را یاد میگیرند تا رفتارهای اخالگرانه کودک را کاهش و رفتارهای
اجتماعی را با استفاده از تقویت مثبت و منفی افزایش دهند .این روش
یکی از مطالعات مورد تأئید در کاهش رفتارهای اخاللگرانه کودک از
دامنه سنی پیش دبستانی تا نوجوانی میباشد ( .)44-46آموزش
مدیریت والدین برآمده از مجموعه گستردهای از تحقیقات است که
نشان میدهد رفتارهای اخاللگرانه کودکان ناشی از تعامل ناسالم والد-
کودک میباشد ،برای مثال والدین به دلیل این که نمیخواهند با
کودکانشان تعارض پیدا کنند از محدود ساختن رفتارهای غیرقابل
قبول عاجز میمانند .در سایر موارد اجرای قواعد والدین به دلیل
انعطافناپذیری موجب پرخاشگری و نافرمانی در کودک میشود و نیز
والدین ممکن است به دلیل افزایش تنش و خصومت در شناخت
رفتارهای مثبت کودک و موقعیتهی مختلف دچار مشکل شوند (.)43
در آموزش مدیریت والدین روشهای خاص رفتارکردن ،آموزش داده
میشوند ،از جمله روش تقویت مثبت متوالی و تعیین کردن انتظارات
و محدودیتها بطور کامالً مشخصکه موجب کاهش رفتارهای
ناسازگارانه و افزایش رفتارهای مثبت میشوند ( .)24آموزش مدیریت
والدین برای کاهش ناسازگاری و مشکالت رفتاری کودکان مبتال به
اختالالت روانی  -عصبی مانند اوتیسم ( )24و سندرم توره ( )22نیز
بکار برده میشودو برای درمان بسیاری از اختالالت دیگر از جمله بیش
فعالی ،نافرمانی ،افسردگی ،مشکالت رفتاری نیز مؤثر میباشد (,44
.)21-23
آموزش مدیریت والدین نه تنها فنون ارزشمندی را جهت تغییر و کنترل
رفتارهای منفی در اختیار والدین قرار میدهد ،بلکه به آنها توانایی حل
مشکالت و اعتماد به نفس الزم را در کسب مهارتهای والدگری
میبخشد ( .)26عوامل مختلف مربوط به خانواده و والدین وجود دارد
که موجب رشد و تدوام اختالت اضطرابی میشوند ( )24 ,22برای مثال
یافتههای تحقیق الزاروس ،داد ،مجداندزیک و همکاران ()23( )2446
نشان داد که رفتارهای چالش برانگیز والدین و سبکهای تربیتی آنها با
تداوم اختالالت اضطرابی کودکان ارتباط دارد .از این رو امروزه بر نقش
عوامل خانوادگی در سبب شناسی و درمان اختالالت اضطرابی کودکان
و نوجوانان توجه ویژهای شده است بطوری که در ارائه برنامههای درمانی
مختلف آموزش مدیریت والدین رواج بیشتری یافته است .ویکتور و
همکاران ( ،)34( )2442کارتورایت ،مکنالیو وایت ( )34( )2441و
گینزبرگ ،سیلورمن و کارتینز ( )32( )4331آموزش مدیریت والدین را

روش کار
مطالعه حاضر یک پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون
با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران
کودکان  1تا  6سال مهد کودکهای شهر ارومیه بود که در سال -31
 31به مهد کودک میرفتند .به روش تصادفی چند مرحلهای ،از بین
چهار ناحیه شهر ارومیه به تصادف از هر ناحیه  1مهد کودک و از هر
مهد کودک  3کالس مادرانی که کودک بین  1تا  6سال داشتند انتخاب
و به دو ابزار اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس (فرم والدین) و
مصاحبه ساختار یافته بر اساس  DSM-Vپاسخ دادند .مادرانی که
کودکان آنان در پرسشنامه نمره اضطراب باالی  31داشتند انتخاب
شدند و مادرانی که سابقه مشکالت روانپزشکی و اعتیاد داشتند از گروه
نمونه کنار گذاشته شدند .از بین  434مادری که نمره اضطراب
کودکشان باال بود به طور تصادفی ساده  11نفر انتخاب و سپس به طور
تصادفی ساده  41نفر در گروه آموزش والدین 41 ،نفر گروه دارودرمانی
و  41نفر در گروه کنترل جایگذاری شدند.
ابزار پژوهش
مصاحبه ساختار یافته بر اساس DSM-V
پرسشنامه اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس (فرم
والدین)
این مقیاس برای سنجش اضطراب بر اساس مالکهای تشخیصی
 DSM-Vتوسط اسپنس و همکاران ساخته شد این مقیاس  24گویه
دارد و دارای  1خرده مقیاس اختالل اضطراب جدایی ( 1گویه)،
اضطراب فراگیر ( 1گویه) ،اضطراب اجتماعی ( 6گویه) ،فوبی خاص (2
گویه) و اختالل وسواسی -جبری ( 1گویه) میباشد .این مقیاس توسط
والدین تکمیل و برای سنجش اضطراب کودکان  2تا  1ساله مناسب
است .گویهها بر اساس یک مقیاس لیکرتی از ( 4هرگزاینطورنیست) تا
( 1همیشه اینطوراست) نمره گذاری میشوند .نمره باالتر به معنای
اضطراب بیشتر در کودکان است .پایایی این مقیاس به روش آلفای
کرونباخ برای کل این آزمون برابر  ./43میباشد ( .)31آلفای کرونباخ
این پرسشنامه در تحقیق حاضر برابر با  ./24به دست آمد.
بسته آموزشی آموزش مدیریت والدین
برنامههای مختلفی از آموزش مدیریت والدین وجود دارد؛ ما در پژوهش
حاضر از برنامه درمانی آموزش مدیریت والدین برای اضطراب استفاده
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شد که در مورد اختالالت اضطرابی کاربرد دارد .این برنامه شامل 4
جلسه یک ساعته است که هفتهای یکبار تشکیل میشود و تقریباً 3-2
ماه طول میکشد که در پژوهش حاضر نیز طبق راهنمای درمانی
کارترایت و هاوتون ( ،)36جلسات آموزش مدیریت والدین به شکل زیر
برگزار شد.
جلسه اول .مقدمه :نقش توجه والدین در رفتار کودکان؛ علت اختالالت
اضطرابی؛ مقدمهای بر رفتار درمانی شناختی (افکار ،احساس ،رفتار)؛
مسائل روزمره ،رژیم غذایی و تمرینات.
جلسه دوم .بازی :بازی باعث ایجاد رابطه والد-کودک میشود که باعث
افزایش اعتماد به نفس و استقالل کودکان میشود؛ انجام بازی به میزان
روزانه  44دقیقه
جلسه سوم .آموزش اضطراب :پاسخ جنگ و گریز؛ اجتناب؛ افکار،
احساس و رفتار در اضطراب؛ الگودهی والدین در مورد اضطراب
جلسه چهارم .تحسین و سلسله مراتب ترس :تحسین برای افزایش
رفتارهای مناسب و جرأتمندانه .استفاده از سلسله مراتب ترس در
ترسهای کودکان.
جلسه پنجم .پاداشها :استفاده از پاداشها و جدول ستارهها برای
افزایش رفتارهای مناسب و جرأتمندانه.
جلسه ششم .بیتوجهی  :صرف نظر از توجه به رفتارهای ناخوشایند
مالیم و رفتارهای اطمینان جویانه اضطرابی.
جلسه هفتم .مدیریت نگرانی :گوش دادن؛ حل مسئله؛ حواسپرتی؛
فهرست زمان نگرانی
جلسه هشتم .استفاده از پیامد و تایم اوت با کودک اضطرابی
به تمامی بیماران اطالع و اطمینان الزم داده شد که اطالعات مربوط به
آنان در هیچ جایی عنوان نخواهد شد و همچنین اجباری برای ورود به
این آزمایش و درمان ندارند و بر اساس عالقمندی و رضایت شخصی
میتوانند در مداخله مشارکت نمایند .پس از توضیح نوع مداخله و
مراحل انجام آن و اخذ موافقت بیماران گروه نمونه تکمیل گردید.
برای تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  43استفاده شد.
دادهها در قالب میانگین ،انحراف استاندارد ،و بر اساس آزمونهای
تحلیل کوواریانس ،و مقایسههای زوجی ارائه شد.

یافتهها
یافتههای توصیفی نشان داد که مادران در دامنه سنی  36-21سال
قرار داشتند و میانگین سنی آنان  34سال بود .از این تعداد  24درصد
تحصیالت دیپلم و باالتر داشتند 24 .درصد مادران شاغل بودند و 63
درصد آنان فقط یک فرزند داشتند .جدول  4میانگین و انحراف
استاندارد هر سه گروه مورد مطالعه را در دو مرحله پیش آزمون و
پسآزمون نشان میدهد.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در پرسشنامه
اضطراب در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
میانگین  ±انحراف
استاندارد
پیشآزمون
4/112 ± 34/46
4/424 ± 13/14
4/232 ± 14/44
1/44 ± 13/12

آموزش والدین
دارودرمانی
کنترل
کل
پسآزمون

1/36 ± 41/16
43/44 ± 23/64
43/34 ± 33/43
43/11 ± 26/46

آموزش والدین
دارودرمانی
کنترل
کل

جدول  4میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها را در پرسشنامه
اضطراب در مرحله پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد .نتایج جدول
فوق نشان میدهد که میانگین گروههای آزمایش در مرحله پس آزمون
کاهش قابل مالحظهای داشته است .به منظور انجام تحلیل کوواریانس
از بررسی پیش فرض همگنی واریانسها استفاده گردید که نتایج آن
در جدول  2آمده است.

جدول  :2نتایج آزمون لوین
F
6/649

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

2

12

4/233

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمره کل گروههای آزمایش و گروه کنترل در مرحله پس آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

گروه

2624/233

2

4344/462

F
44/441

4/4444

پیشآزمون

246/314

4

246/314

44/446

4/4444

همانطور که جدول  2نشان میدهد مقدار  Fبدست آمده برای آزمون
لوین برای بررسی پیش فرض همسانی واریانسها معنیدار نیست و
میتوان نتیجه گرفت که واریانسها همگونند و آزمون تحلیل کوواریانس
مقدور است .نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمره کل گروههای
آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون در جدول  3آمده است.

سطح معنی داری

مجذور اتا

توان آماری

4/321

4/323

4/664

4/444

همانطور که در جدول  3آمده است میزان تأثیر عامل پیشآزمون معنی
دار نیست .با کنترل اثر این متغیر و با توجه به سطح معنیداری میزان
 Fو مجذور اتای گروهها ( )4/321میتوان گفت بین گروه کنترل و
گروههای آزمایش در میز ان عالئم اضطراب تفاوت معنی داری وجود
دارد .در نتیجه آموزش والدین باعث کاهش عالئم و بهبود اضطراب
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دارودرمانی بوده است .همچنین نتایج بین گروه دارو درمانی و کنترل
نیز تفاوت معنی داری نشان میدهد اما بیشترین اثربخشی مربوط به
گروه آموزش والدین است.
نتایج حاصل از جدول  1نشان میدهد که میانگین گروه آزمایش پس
از مداخله تغییر چشمگیری داشته است .در تمامی خرده مقیاسهای
اضطراب بین گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری نشان
میدهد .همانطور که جداول  6و  2نشان میدهد در تمامی خرده
مقیاسهای اضطراب معنی دار میباشد .بنابراین مداخله روی انواع خرده
مقیاسهای اضطراب در سطح  /444تا  4/443اثربخش بوده است.

کودکان شده است .توان آماری به دست آمده ( )4/323نشانگر کفایت
حجم نمونه و دقت آماری بسیار مطلوب و مقدار مجذور اتا ()4/321
نشانگر اثربخشی مطلوب مداخله است.
برای مشخص کردن تفاوتهای درمانی بین گروههای آزمایش و کنترل
در مرحله پسآزمون از مقایسههای زوجی استفاده شد .نتایج
مقایسههای زوجی در جدول  1آمده است.
همانطور که در جدول  1آمده است ،بین گروههای آموزش والدین و
دارودرمانی در مرحله پسآزمون تفاوت معنیداری ()P > 4/4444
وجود دارد یعنی اثر بخشی درگروه آموزش والدین باالتر از گروه

جدول  :4مقایسههای زوجی بین گروههای درمانی و گروه کنترل در مرحله پسآزمون
میانگین

گروه

میانگین

تفاوت میانگین گروهها

سطح معنی داری

آموزش والدین

41/16

دارودرمانی

23/64

-41/433

4/4444

گروه
آموزش والدین

41/16

کنترل

33/433

-42/662

4/4444

دارودرمانی

23/64

کنترل

33/433

-3/133

4/444

جدول  :5میانگین و انحراف معیار پنج خرده مقیاس در گروه آزمایش (آموزش والدین و دارو) و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها

پس آزمون

پیش آزمون
آموزش والدین

دارودرمانی

کنترل

آموزش والدین

دارودرمانی

کنترل

اضطراب فراگیر

6/24 ±2 /11

6/13 ± 2/32

2/64 ± 2/31

4/13 ± 2/43

1/23 ± 3/41

1/43 ± 2/23

وسواس

2/33 ± 3/13

4/46 ± 2/13

44/43 ±3/21

2/16 ± 2/43

6/44 ± 1/34

1/64 ± 2/11

فوبی

44/44 ± 3/64

43/44 ± 1/24

44/46 ±1/62

6/24 ± 3/33

2/13 ± 1/14

44/24 ± 1/41

اضطراب اجتماعی

2/24 ± 4/32

4/46 ± 2/33

3/46 ± 3/14

3/23 ± 3/23

1/14 ± 3/24

1/24 ± 3/12

اضطراب جدایی

6/13 ± 2/43

2/23 ± 3/63

4/33 ± 2/41

3/24 ± 2/61

1/43 ± 3/24

6/64 ± 1/43

اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
جدول  :9نتایج آزمون های آماری روی تمامی خرده مقیاسهای اضطراب
آزمون

مقدار

نسبت F

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

سطح معنی داری

اثر پیالی

4/113

4/332

44

64/44

4/4444

المبدای ویلکز

/641

4/441

44

66/44

4/4444

Hotelling Trace
بزرگترین ریشه روی

/123

4/431

44

61/44

4/4444

/333

2/261

1

31/44

4/443

جدول  :7نتایج آزمون های آماری روی تمامی خرده مقیاسهای اضطراب
منبع تغییرات

سطح معنی داری

مجذور اتا

توان آماری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

4/66

4/42

اضطراب فراگیر

26/434

2

34/461

3/241

4/442

4/22

وسواس

14/142

2

21/214

3/114

4/444

4/32

فوبی

431/26

2

62/44

3/443

4/443

4/63

4/64

اضطراب اجتماعی

24/2221

2

41/362

4/231

4/443

4/634

4/22

اضطراب جدایی

32/226

2

46/443

4/144

4/442

4/24

4/41

بحث
هزینهها و افزایش سالمت عمومی نقش بسیار مهمی دارد .مداخالتی
که به درمان عالیم اضطرابی در کودکان زیر  2سال میپردازند ،نیازمند

با توجه به هزینههای فردی و اجتماعی-اقتصادی مربوط به اختالالت
اضطرابی ،درمان اختالالت اضطرابی در سنین پایینتر در کاهش
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آموزش والدین بر تعلیم فنون مدیریت رفتار متمرکزند ،مثالً،
اظهارنظرهای انعکاسی میتواند رشد زبانی و عزت نفس کودک را تقویت
کند و همچنین یاد گرفتن راه و رسم استفاده از مدیریت وابستگیها
توسط والدین نیز عزت نفس کودک را مثبت میکند و مهارتهای
جدید به او میآموزد (.)43 ,3

در نظر گرفتند و ره رشدی کودکان هستند .از آنجایی که کودکان از
رشد شناختی کافی که الزمه درمان شناختی رفتاری است برخوردار
نیستند لذا فراهم آوردن مهارتهای رفتاری برای والدین به منظور شکل
دهی رفتار کودکان ضروری میباشد .هدف از تحقیق حاضر برررسی
اثربخشی آموزش والدین بر کاهش عالیم اضطراب در کودکان بود .به
این منظور مادران کودکان  6-1ساله مهد کودکها که نمره اضطرابشان
باال بود به عنوان نمونه انتخاب و تحت درمان قرار گرفتند .نتایج نشان
داد که میانگین گروههای آزمایش (آموزش والدین و دارو) در مرحله
پسآزمون کاهش قابل مالحظهای داشته است اما بیشترین اثربخشی
مربوط به گروه آموزش والدین است .این یافته با نتایج قبلی (-34 ,4
 )33همخوان است .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که آموزش والدین
در کاهش عالیم اضطرابی در تمامی زیرمقیاسها مطلوب بوده است و
نتابج نشان میدهد بیشترین کاهش مربوط به اضطراب جدایی و
کمترین کاهش مربوط به وسواس است .این یافته با نتایج اوگدن و
هاگن و خانا و کندال ( )31-21 ,4همخوان است.
در ارتباط با اینکه چرا مداخله بر کاهش اختالالت اضطرابی اثر گذار
بوده است ،میتوان گفت که تعاملهایی که معموالً همراه با خصومت
متقابل ،بدبینی و مهار بیش ازحد خشونت هستند در بسیاری از
آسیبهای دوران کودکی نقش دارند .همچنین کودکی که از نظر والدین
غیرقابل کنترل باشد میتواند موجب ایجاد احساس ناکفایتی و
ناکارآمدی در والدین شود و در مواردی حتی افسردگی و استرس را در
آنان تشدیدکند ،به بیانی دیگر کودک و خانواده میتوانند یکچرخه
معیوب را ایجادکنند که بدترشدن شرایط هرکدام اوضاع دیگری را
وخیمتر میکند .با توجه به عدم رشد شناختی کافی در کودکان ،آموزش
مدیریت والدین در واقع با قطع ارتباط معیوب اعضای این چرخه
میتواند به بهبود شرایط کمک شایانی کند (.)23
برنامههای آموزش والدین عمدتاً بر درمان رفتار ناسازگارانه کودکان
خردساالن متمرکز است .در این برنامه ،والدین هستند که برنامههای
خواب یا برنامه معکوس کردن عادت را اجرا میکنند و رفتار خود و
محیط را تغییر میدهند تا فرزندشان مهارتهای جدید را بهتر یاد بگیرد
و رفتار منفی خودش را راحتتر کم کند ( .)24بسیاری از برنامههای

نتیجه گیری
پدر و مادر در درمان کودکان مبتال به اختالالت اضطرابی نقش مهمی
بازی میکنند زیرا بهترین موقعیت را دارند تا پاسخهای انطباقی را به
فرزند خود بیاموزند و پاسخهای انطباقی وی را تقویت کنند .والدین
معموالً وقتی روی رفتار فرزند خود تأثیر میگذارند که ترس واضطراب
او را بهتر بفهمند وراههای موثری را یاد بگیرند تا بتوانند به فرزندشان
راه و رسم کنار آمدن با وضعیت ترسناک را یاد بدهند .والدین گاهی با
تقویت یا تنبیه اضطراب فرزند خود یا توقعات بیش از حد یا کمتر از
حد خود ،به اضطراب فرزندشان دامن میزنند .در مورد این والدین از
فنون آموزش و مدیریت رفتار یا تعامالت والد-کودک استفاده میشود.
همچنین مشکالت شخصی والدین مثالً افسردگی یا اضطراب آنان نیز
در درمان کودک تداخل میکند .روانشناسان بالینی باید این معضالت
را تشخیص دهند و به والدین کمک کنند تا آنها را رفع کنند .این
تحقیق با محدودیتهایی همراه بود از آن جمله میتوان به نمونه تحقیق
اشاره کرد که نمونه تحقیق کم بوده و برای تعمیم نتایج به کل جامعه
باید احتیاط نمود .همچنین این تحقیق در شهر ارومیه انجام شده است
و برای تعمیم به سایر نقاط ایران باید احتیاط نمود .بر همین اساس
پیشنهاد میشود تحقیقات دیگری بر روی نمونههای بزرگتری انجام
گیرد .همچنین برای تعمیم مناسبتر و بهتر نتایج پیشنهاد میشود
پژوهشهای مشابهی در سایر نقاط ایران نیز انجام گیرد.

سپاسگزاری
در پایان از تمامی مادرانی که در این تحقیق همکاری نمودند کمال
تشکر و قدردانی را داریم.
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Abstract
Introduction: Anxiety disorders are usually chronic and the lack of treatment has negative effects
on children growth and performance, thus, this research aimed at studying the efficacy of parent
management training on reducing anxiety in preschool children.
Methods: This experimental study with a control group was conducted on mothers of 4- to 6-yearold children from preschools of Urmia city during years 2015 to 2016. Using multistage random
sampling, 4 regions of Urmia were selected. Then, 4 preschools were randomly selected and finally
the mothers of students of 3 classes of each preschool were selected. The participants completed the
children anxiety scale of Spence (parent form) and structured interview based on DSM-V. Among
130 mothers, whose children’s anxiety were high, 45 parents were randomly selected and allocated
to an experimental (PMT, 15 persons and drug therapy, 15 persons) and a control (15 person) group.
Results: The data were analyzed using the covariance method and results showed that the PMT
group had highest effectiveness among the 3 groups (p< 0.0001). The drug therapy group was also
higher than control. The results of multivariate co-variance showed that the PMT was effective in
all subscales of anxiety and the highest score belonged to separation anxiety and the lowest score
was for OCD (P < 0.0001). The results showed that the mean anxiety was reduced among children
of the experimental group after the intervention. After one month of follow-up, mean anxiety among
children was low. MANCOVA showed a significant difference between the 2 groups (P < 0/05).
Conclusions: Using methods, such as PMT rather than drug, could reduce anxiety consequences in
both children and their families.
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