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Abstract
Childhood is one of the most important stages of life in which is established
person's personality. Often incompatibility and psychiatric disorders in
adolescence and adulthood, It is caused by neglecting the emotional issues and
problems of childhood behavior and lack of proper guidance in the process of
growth and development. The present study predicted social phobia of
preschool children based on mothers' cognitive emotion regulation strategies.
This study is a descriptive correlational study. The population of this study
consisted of all mothers of preschool children in Amol public schools. The
180 mothers who were qualified for the study were selected and responded to
the Preschool Anxiety Scale and the Emotional Cognitive Regulation
Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 20 and Pearson
correlation coefficient and multiple regression statiscal methods. The results
showed that there are a significant negative relationship between social phobia
and adaptive strategies of cognitive emotion regulation and a significant
positive relationship between social phobia and non- adaptive strategies of
cognitive emotion regulation, the another finding showed that the variables of
adaptive and non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation are
predictors of social phobia. It must be said that cognitive emotion regulation
strategies have a significant effect on the social phobia of preschool children;
therefore, it is necessary to pay special attention to the characteristics of
parents in the process of education and mental health of children.
Keywords: Social phobia, children, cognitive emotion regulation strategies,
mothers
 Corresponding Author: Ph.D. Student of Psychology, University of Mohaghegh
Ardabili, Ardabil, Iran (mahsa.mosalman@yahoo.com)
 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil,
Iran
 M.A. of Curriculum Planning, Educational and Educational Leader of Amol
Education Department, and Visiting Teacher of Amol Farhangian University,
Amol, Iran

مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی
 ،3)3( ،283-304پاییز 1396

تاریخ دریافت مقاله1396/03/21 :
تاریخ پذیرش مقاله1396/08/01 :

DOI: 10.22055/jacp.2020.32580.1139

بینهایهراساجتماعیدرمادرانکودکانپیشدبستانی:
یش 
پ 
راهبردهایتنظیمشناختیهیجانیمادران 
مهسا مسلمان



سیفاهلل آقاجانی
علی مهدوی





چکیده
دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایهریزیشده و شکل میگیررد.
اغلب ناسازگاریها و اختالالت روانی در نوجوانی و بزرگسالی ،از بیتروجهی بره مسرالل و مشرکالت
عاطفی رفتاری دوران کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل ناشری مری شرود .پرووه
حاضر با هدف پی بینی هراس اجتماعی کودکان پی دبستانی بر حسرب راهرردهرای تنمریم شرناختی
هیجان مادران انجام شد .این پووه از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است .جامعهی این پرووه
شامل کلیه مادران کودکان پی دبستانی مدارس دولتی شهر آمل بود 180 .مادر واجد شررای ورود بره
پووه انتخاب و به مقیاس هراس اجتماعی کودکان پی دبستانی اسرنن و همکراران و پرسر نامره
تنمیم شناختی هیجان پاسخ دادند .دادههای با استفاده از نسخهی  20نررمافرزار  SPSSو برا روشهرای
آماری و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند .نتایج نشان داد کره برین هرراس
اجتماعی با راهرردهای انطراقی تنمیم شناختی هیجان رابطهی منفی و بین هراس اجتماعی با راهرردهای
غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجران رابطرهی مثررت و معنریدار وجرود دارد .یافتره دیگرر نشران داد کره
متغیرهای راهرردهای انطراقی و غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان پی بینهای هراس اجتماعی هسرتند.
باید گفت که راهرردهای تنمیم شناختی هیجان والردین تریریر معنریداری برر میرزان هرراس اجتمراعی
 دان جوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (نویسنده مسئول)
mahsa.mosalman@yahoo.com
 دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،راهررر آموزشری و تربیتری اداره آمروزش و پررورش شهرسرتان آمرل و
مدرس دانشگاه فرهنگیان آمل ،آمل ،ایران
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کودکان پی دبستانی دارند؛ بنابراین ضروری اسرت در فرآینرد آمروزش و پررورش و سرالمت روانری
کودکان به ویوگیها والدین توجه خاصی شود.
واژههای کلیدی :هراس اجتماعی ،کودکان ،راهرردهای تنمیم شناختی هیجان ،مادران

مقدمه
دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزیشرده و شرکل
میگیرد .اغلب ناسازگاریها و اختالالت روانی در نوجوانی و بزرگسالی ،از بیتوجهی بره مسرالل و
مشکالت عاطفیرفتاری دوران کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل ناشی می شرود.
با پذیرش این واقعیت ،اخیراً توجه فزاینده ای به پیشرگیری و درمران مشرکالت و اخرتالالت دوران
کودکی معطوف شده است (کاترایت-هاتون ،مکنالی و وایت .)2005 ،1طرق نمریات استافورد شریوه
و سرک تربیتی والدین نق

اصلی را در شکلگیری شخصیت کودک بازی مریکنرد و برهطرورکلری

خانواده در سالمت و نابهنجاری کودکان نق

اساسی ایفرا مریکنرد (اسرتافورد و برایر ،2بره نقرل از

یکانیزاد.)1396 ،
کودکان قشر عمده ای از جمعّیت جهان را تشکیل می دهند ،توجه به رشد جسمی ،هیجانی،
روانی و رفتاری آنها همواره از سروی اندیشرمندان و پووهشرگران مرورد تیکیرد بروده اسرت،
بهگونهای که در  25سال اخیر مسالل و مشکالت رفتاری ،اجتماعی و هیجانی کودکان بهعنروان
یکی از موضوع های عمرده و اصرلی روان پزشرکی و روان شناسری مطرر بروده اسرت (مراش و
دازوی  .)2014 ،3یکانیزاد ( )1396نشران داد میرزان سرالمت جسرمانی و روانری کرودک بره
شیوه ی ارتراطی او با خانواده و میزان برآورده شدن نیازهای

بستگی دارد .فقدان خانواده سالم

باعث میشود کودکان از بسیاری از تجارب مفید و یادگیرهای سالم محرومشده و موجب بروز
مشکالت روانی در آنها میشود (آستین ،فیلدستون و پروت.)2013 ،4
همچنین از رایجترین اختالالت روانی در دوران کودکی اختالالت اضطرابی هستند کره 10
1. Cartwright-Hatton, Mcnally, & White
2. Stafford & Bayer
3. Mash & Dozois
4. Austin, Fieldstone, & Pruett
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تا  27درصد کودکان و نوجوانان را مرتال میکنند (کاستلو ،ایگرر و آنگلرد .)2005 ،1اخرتالالت
اضطرابی در کودکان پی

دبستانی رایج هستند و نیمرخ همه گیرشناسی آنها شریه بره نیمررخ

همهگیرشناختی کودکان بزرگتر است (ایگر ،ایرکانلی ،کیلر ،پوتز ،والتر و آنگلد2006 ،2؛ ایگر و
آنگلد .)2006 ،از آنجایی کره اخرتالالت اضرطرابی اغلرب مرزمن هسرتند و نشرانههرای آن ترا
نوجوانی ادامه دارند (مریکانگاس و همکاران ،)2010 ،3عدم درمان آنها میتواند تاًریرات منفی
بر رشد و عملکرد کودکان ،مشکالت فراوان برای والدین و خانوادهها و همچنرین هزینرههرای
اجتماعی متعددی را به وجود آورد (کرسول و کارترایت-هاتون2007 ،4؛ نیومن.)2000 ،5
یکی از حاالت رایج اضطرابی ترس از یک یا چند موقعیت اجتمراعی اسرت .بره ایرن حالرت
اضطرابی ،هراس اجتماعی 6گفته میشود .این اختالل ،تررس پرا برجرا از یرک یرا چنرد موقعیرت
اجتماعی یا عملکردی است که در آن موقعیتها ،فرد در معرض مشاهده دقیق احتمرالی دیگرران
قرار میگیرد و میترسد که به گونهای تحقیرآمیز عمل کند (دادستان .)1383 ،افراد مرتال به هراس
اجتماعی بهطور معمول از موقعیتهای ترسآور پرهیز میکنند و بره نردرت خرود را مجررور بره
تحمل موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی مینمایند ،اما اگر برا ایرن موقعیرتهرا روبرهرو شروند،
دچار اضطراب شدیدی میشوند (رینگولد ،هربرت و فرانکلین .)2003 ،7ویوگی تشخیصی اصلی
آن ترس بارز و پایدار از موقعیت های اجتمراعی اسرت کره در آنهرا احتمرال دسرتناچگی بررای
شخص وجود دارد .الگوهای شناختی معاصر هراس اجتماعی این فرض را مطرر مری کننرد کره
افراد مرتال به هراس اجتماعی موقعیتهای اجتماعی را زیانبار میدانند .این افراد برر ایرن باورنرد
که رفتارشان از نمر اجتماعی پیامردهای مصریرتبراری خواهرد داشرت (هرافمن و لرو.)2006 ،8
مطالعات شایان توجهی هم نشان می دهد که هماکنون اضرطراب دوران کرودکی بره یرک مشرکل
جدی سالمت روان ترردیل شرده اسرت (ویسراگی ،لوکیسرتون و سریلورمن ،2015 ،9بره نقرل از
1. Costello, Egger, & Angold
2. Erkanli, Keeler, Potts, & Walter
3. Merikangas et al.
4. Creswell & Cartwright-Hatton
5. Newman
6. social phobia
7. Rheingold, Herbert, & Franklin
8. Hofmann & Loh
9. Visagie, Loxton, & Silverman
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حیدری ،بختیارپور ،مکوندی ،نادری و حافمی.)1395 ،
هم چنین مطالعات حاکی از آن است که نشانگان اضطراب و اخرتالل هرای ناشری از آن بره
گونه شایان توجهی توانایی کودکان را کاه

می دهد و گستره ای از مشکالت در فعالیرت هرای

روزمره ،رواب بینفردی ،مهارت های اجتماعی ،رواب با همساالن و کرارکرد مدرسره را مرورد
تیریر قرار میدهد (به نقل از حیدری و همکاران .)1395 ،اختالل اضرطراب اجتمراعی (هرراس
اجتماعی) معموالً روندی مزمن و پیوسته دارد که غاالرراً در دوران کرودکی یرا اوایرل نوجروانی
شروع میشود (کیمررل )2008 ،1و نسرت به اختاللهای اضطرابی دیگر بره میرزان بیشرتری برا
دوران کودکی و خانواده در ارتراط است (نیل و ادلمن.)2003 ،2
مطالعات مختلف نشان میدهند که مرادران کودکران مشرکلدار ،محردودیتهرا و مشرکالتی را
نسرت به والدین کودکان بهنجار تجربه کردهانرد (گنجری ،محمردی و ترریزیران )1392 ،و عملکررد
آنها میتواند بر احتمال اختالالت اضطرابی در کودکان مؤرر باشد .برای بسیاری از دانشرمندان مثرل
سالیوان ،اضطراب در چهارچوب رابطه کودک با مادر مورد بررسی قرار گرفته اسرت .وی اضرطراب
را نتیجه انحصاری بازخورد با مادر میداند که عدم تییید مادر کودک را مضطرب میکند؛ به عررارتی،
محدود یا محروم کردن کودک از محرت ،و بازخوردهای تنشگر توس مرادر ،یکری از منرابص اصرلی
اضطراب در کودک است (دادسرتان .)1383 ،تعامرل عوامرل زیسرتی (آمرادگی کنتیکری پاسرخدهری
دستگاه سمناتیک) و عوامل روانشناختی (تجربه رویدادهای نگرانکننده و شریوههرای فرزنردپروری
والدین) در شکلگیری اضطراب کودکان نق

دارند (کمنررل1995 ،3؛ برولتن ،ایلری ،اکرونر ،پررین،

راب-هسکث ،رایجسدیجک و اسمیث .)2006 ،4اگرچه شواهد موجود نشران مریدهرد کره عوامرل
کنتیکی و محیطی در بروز اخرتالل هرراس اجتمراعی دخالرت دارنرد (ارویرن ،همرررم ،مرارک

و

فرانکلین .)2006 ،5امّا نمریههای معاصر در مورد هراس اجتماعی و جلوهی بالینی آن یعنری اخرتالل
هراس اجتماعی ،بر نق

فرآیندهای شناختی در تداوم این اختالل تیکید داشتهانرد (هرافمن.)2007 ،

از گروه ویوگیهای فطری که تیریر زیادی از محی و باالخص از شیوههای تربیتی والدین مریگیررد،
عامل تنمیم هیجان می باشد که در برخورد با محری رشرددهنرده ،تکروین مری یابرد و در غیرر ایرن
1. Kimbrel
2. Neal & Edelman
3. Campbell
4. Bolton, Eley, O’Conner, Perrin, Rabe-Hesketh, Rijsdijk, & Smith
5. Erwin, Hemberg, Marx, & Franklin
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صورت به همان شکل ابتدایی میماند (میکالیلی ،پاکیور و گنجی.)1391 ،
توانایی تنمیم هیجان مادران متغیر مهمی است که میتواند با اضرطراب اجتمراعی کودکران
مرتر باشد (مقدمپور و سنهوند .)1397 ،کثیری از محققان برر ایرن براور هسرتند کره اخرتالل
اضطراب اجتماعی ،بدتنمیمی هیجان یا مشکالتی در تنمیم هیجان را به همراه دارد (کرالرک و
ولز1995 ،1؛ هافمن .)2007 ،اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی) ،یکری از مشرکالت اصرلی
هیجانی است که حیطههایی از کارکردهای فررد را دچرار مشرکل مریکنرد (بنردلو و ودکینرد،2
 .)2014تنمیم هیجان را می توان به صورت فرایندهرایی تعریرف کررد کره از طریرق آن ،افرراد
میتوانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند ،چه وقت آنها را داشته باشرند ،و چگونره آنهرا را
تجربه و ابرراز کننرد ،تریریر بگذارنرد (گرروس .)1998 ،3افرراد در مفهرومسرازی هیجرانهرا و
راهرردهای کنار آمدن با هیجانها کامالً با یکدیگر فرق دارند و مشکل در تنمیم هیجرانهرا در
تمام گستره اختاللهای روانی مسئله سایهای است (نجاتی و گودرزی.)1394 ،
با توجه به اینکه تنمیم هیجان چندوجهی اسرت؛ منرین ،مرکالقلرین و فالناگران)2009( 4
مدلی از اختالل در تنمیم هیجانی برای اضطراب اراله دادند که چهار جزء برای بدکارکردی در
تنمیم هیجانی قایل است :الف) افزای
واکن

شدت هیجانهرا ،ب) درک ضرعیف از هیجرانهرا ،ج)

منفی به حالت هیجانی خود ،د) پاسخهای مدیریت غیرانطراقی هیجانها یا راهرردهرای

غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان هرا  .راهرردهرای تنمریم هیجران ممکرن اسرت انطرراقی و یرا
غیرانطراقی باشند ،راهرردهای غیرانطراقی ،نقر

اساسری در شرکلگیرری و ترداوم اخرتالالت

روانشناختی بازی میکنند بهطوریکه مشکالت مربوط به تنمیم هیجان ،ضابطه اصلی برخی از
اختالالت اضطرابی را تشکیل میدهند (کرینگ و ورنرر .)2004 ،5انتخراب راهرردهرای تنمریم
هیجان نق

برجستهای را در رشد و یا تقویت اختالالت هیجانی از قریل افسردگی ،اضرطراب

و فشار روانی بازی میکنند (گارنسفکی و کرایج2006 ،6؛ آلدو و هاکسما.)2010 ،7
بررسیها نشان می دهند که تنمیم هیجان ،عامل مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفرق
1. Clark & Wells
2. Bendelow & Wedekind
3. Gross
4. Mennin, McLaughlin, & Flanagan
5. Kring & Werner
6. Garnefski & Kraaij
7. Aldao & Hoeksema
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در تعامالت اجتماعی است (سیچتی ،آکرمان و ایزارد1995 ،1؛ تامنسرون )1991 ،2و نقرص در آن برا
اختالالت درونریز (مانند افسرردگی ،اضرطراب ،انرزوای اجتمراعی) و اخرتالالت بررونریرز (ماننرد
بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه) ارتراط دارد (آیزنررم و همکاران .)2001 ،3شواهد نشان میدهنرد کره
تنمیم هیجانی ناکارآمد یکی از ویوگیهرای اصرلی اخرتاللهرای اضرطرابی اسرت (منرین ،هرالوی،
فرسکو ،مور و هیمررم .)2007 ،4بر این اساس که افراد مضطرب ،هنگام روبرو شردن برا هیجانرات
منفی در به کاربردن راهرردهای مدیریت هیجان با مشکل مواجه مریشروند و در براز – بهررود خلرق
منفی کارایی کمتری را نشان میدهند (سالدرز-پدنالت ،رومر ،تول ،راکر و منرین .)2006 ،5مطالعرات
نشان می دهند کودکان مرتال به اختالل های اضطرابی ،کمتر از تنمیم هیجانی سازگار اسرتفاده کررده و
خودکارآمدی خود را در مدیریت تجارب هیجرانی ،نسررت بره همسراالن کمترر ارزیرابی مری کننرد
(گرینررم و بولگر2001 ،6؛ تورک ،هیمررم ،الترک ،منین و فرسکو .)2005 ،7اضطراب اجتماعی برا
نرخ باالتر استفاده از مکانیسمهای تنمیم هیجان غیرانطراقی و میزان پایینتر تنمیم هیجان انطرراقی در
ارتراط است (گلدین ،جازایراری و گرراس )2014 ،8و نشران دادنرد کره کودکران و نوجوانران دارای
اختالل اضطراب اجتماعی در تنمیم هیجان دچار مشکل هستند.
شواهد نشان میدهد که رابطهی هیجانی سالم میان والد و کودک با بروندادهای اجتمراعی مثررت
همراه است (گاتمن و دیکلِر ،1997 ،9به نقل از یگانه دارابی و حافمیان .)1397 ،بریگمران هیجران
یکی از مؤلفّه های مهم ارتراط است و ابراز آن در روابر والرد-کرودک نقر

مهمری ایفرا مری کنرد

(ریف .)2014 ،10در این راستا ،مشخص شده است که تنمریم هیجران غیرانطرراقی در خرانوادههرای
دارای کودکان مضطرب شایص است .بهویوه ،تنمیم هیجان کودک و مادر مؤلفرههرای مهرم اضرطراب
اجتماعی کودک هستند (آسررند ،اسوالدی ،کرامر ،بریونینگر و توچن-کافیر .)2016 ، 11یگانره دارابری
و حافمیان ( )1397نشان داد نممجویی هیجانی ،درک هیجانی ،تابآوری و مثرتاندیشی برهترتیرب
1. Cicchetti, Ackerman, & Izard
2. Thompson
3. Eisenberg et al.
4. Holaway, Fresco, Moore, & Heimberg
5. Salters- Pedneault, Roemer, Tull, & Rucker
6. Greenberg & Bolger
7. Turk & Luterek
8. Goldin, Jazaieri, & Gross
9. Guttman & Dickler
10. Ryff
11. Asbrand, Svaldi, Kramer, Breuninger, & Tuschen-Caffier
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بیشترین تیریر را در کاه

(دورهی سوم ،سال  ،3پاییز  ،1396شماره )3

اضطراب جدایی کودکان دارند .یافته های جدید نیز نشران مری دهنرد کره

کودکان مرتال به اختالل اضطراب اجتماعی و مادرانشان راهرردهای تنمیم هیجان غیرانطراقی بیشرتری
را نسرت به همتایان سالم خود گزارش میکنند .همچنین ،تنمیم هیجان غیرانطرراقی مادرانره برهطرور
منفی با تنمیم هیجان انطراقی کودکانه مرتر است (آسررند و همکاران.)2016 ،
مقدمپور و سنهوند ( )1397نشان دادند که دشرواریهرای تنمریم هیجران مرادران مریتوانرد برا
اضطراب اجتماعی کودکان آن ها مرتر باشد و هرچه مادران مشکالت بیشتری در تنمریم هیجانرات
خود داشته باشرند ،کودکران نیرز مشرکالت بیشرتری را در تعرامالت اجتمراعی از جملره اضرطراب
اجتماعی نشان خواهند داد؛ بنابراین ،توانمندسرازی مرادران بررای مردیریت و تنمریم هرر چره بهترر
مشکالت هیجانی به کاه

اضطراب اجتماعی کودکان میانجامرد .ابرراهیمزاده ،آگشرته و برنجکرار
اضرطراب کودکران

( )1396نشان داد که استفاده از روش غیردارویی آموزش والدین موجب کراه

و خانوادهها میشود .بنابراین آشنایی با روحیه کودکران و نوجوانران و آگراه کرردن والردین آنهرا از
نیازهای تکاملی فرزندانشران در کراه
بیماریهای روحی و روانی نق

اضرطراب ناشری از کنتررل والردینی و پیشرگیری از شریوع

مهمی ایفا میکند .با توجه به اهمیت این موضوع پرووه

حاضرر

به دنرال بررسری پری برینهرای هرراس اجتمراعی کودکران پری دبسرتانی برر اسراس راهرردهرای
تنمیمشناختی هیجان مادران بود.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پووه

حاضر توصیفی-همبستگی اسرت .جامعرهی ایرن پرووه

شرامل کلیرهی مرادران

کودکان پی دبستانی مدارس دولتی شهر آمل ( 1200نفر) برود 180 .مرادر از میران مرادران 11
مدرسهی ابتدایی شهرستان آمل با توجه به مرالکهرای ورود بره پرووه

(تمایرل آگاهانره از

شرکت در پووه  ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و نداشتن مشکل جسمانی و روانری
حاد) انتخاب شدند .همچنین به شرکتکنندگان در پرووه  ،در رابطره برا اهرداف و نحروهی
انجام پووه

توضیحات الزم داده شد و رضایت آن ها در مطالعه بهصورت

شفاهی جلب شد.

بر محرمانه بودن این اطّالعات نیز تیکید گردید .درنهایت ،از  180مرادر 165 ،نفرر از آنهرا برر
اساس تکمیل و نداشتن نقص در پرس نامه مورد بررسی قرار گرفتند.
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ابزار اندازهگیری
مقیاس اضطراب کودکان پیشدبستانی( 1فرم والدین) .در ایرن مقیراس  28مرادهای از والردین
خواسته میشود فراوانی رفتار کودک را بر مرنای یک مقیاس  5درجهای لیکرت درجهبنردی کننرد5 ،
ماده اختاللهای اضطرابی تعمیمیافته 6 ،2ماده هراس اجتمراعی 5 ،مراده وسرواس 7 ،3مراده تررس از
جراحتهای جسمانی( 4بهعنوان یک هراس خاص) و  5ماده اختالل اضطراب جردایی 5اختصراص
دارد .ارزیابیهای روانسنجی در مورد پایایی مقیاس نشان دادهاند کره همرهی خردهمقیراسهرا (بره
استثنای خردهمقیاس وسواس) از همسانی درونی متوسر ترا براال (آلفرای کرونرراخ بری

از )0/70

برخوردارند .مقادیر همبستگی بین اطّالعات کسبشده از مادر و پدر و ضریب بازآزمایی (برا فاصرله
زمانی  12ماه) بی

از  0/60بوده است .نتایج تحلیل عاملی نشان دادهاند که خوشهبنردی نشرانههرای

مرضری برا راهنمرای تشخیصری و آمراری اخرتاللهرای روانری مطابقرت دارد .افرزون برر آن تمررام
خردهمقیاسهای آن با مشکالت درونیسازیشده در فهرست رفتاری کرودک (آشرنراخ و رسرکوال،6
 ،2001به نقل از خداپناهی ،قنرری ،نادعلی و سید موسوی .)1391 ،همبستگی مثرت دارند (اسرنن ،
راپی ،مکدونالد و اینگرام .)2001 ،7ضرایب پایایی آلفای کرونرراخ  0/88و در خرردهمقیراسهرا (بره
اسررتثنای وسررواس) برراالتر از  0/73بررهدسررتآمررده و ضرررایب بازآزمررایی کررل مقیرراس  0/82و در
خردهمقیاسهاهمگی معنیدار بودند (قنرری ،خانمحمدی ،خداپناهی ،ممراهری و لواسرانی.)1390 ،
در پووه

حاضر فق مؤلفه هراس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .در ایرن پرووه  ،ضررایب

پایایی آلفای کرونراخ کل مقیاس  0/85و در خردهمقیاسهای اختالل اضطرابی تعمریمیافتره ،هرراس
اجتماعی ،وسواس ،ترس از جراحتهای جسمانی (بهعنوان یک هراس خاص) و اختالل اضرطراب
جدایی بهترتیب  0/71 ،0/55 ،0/64 ،0/67و  0/57محاسره شد.
پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان نسخه کوتاه .8این پرسر نامره توسر گارنفسرکی و
کرایج )2006( 9تدوینشده و یک ابزار  18ماده ای است و راهرردهای تنمیم شناختی هیجانها
1. Preschool Anxiety Scale
2. general anxiety disorder
3. obsessive-compulsive disorder
4. fear about physical injuries
5. separation anxiety disorder
6. Ashnbakh & Rascola
7. Spence, Rapee, McDonald, & Ingram
8. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire -short form
9. Garnefski & Kraaij
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را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تن زای زندگی در یک طیف لیکرت پرنج درجرهای از 1
(هرگز) تا ( 5همیشره) در نُره خرردهمقیراس مریسرنجد :خودسررزن گرری ،تمرکرز برر فکرر
نشخوارگری ،فاجعه نمایی ،کم اهمیت شماری ،تمرکرز مجردد مثررت ،ارزیرابی مجردد مثررت،
پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامهریزی (گارنفسرکی و کررایج .)2006 ،ضررایب پایرایی آلفرای
کرونراخ خردهمقیاسها از  0/67تا  0/89و ضرایب پایایی بازآزمایی در دو نوبت با فاصله دو تا
چهار هفته از  0/57تا ( 0/76بشرارت ،زاهردی تجریشری و نوربراال )1392 ،و نسررت ضرریب
روایی محتوایی پرس نامه تنمیم شناختی هیجان بر اسراس داوری هشرت نفرر از متخصصران
روانشناسی به روش توافق کندال در خردهمقیاسها از  0/81تا  0/92گزارش شده است.

روند اجرای پژوهش
پ

از انتخاب نمونه و آماده شدن پرس نامرههرا ،برا مسرؤولین مردارس ( 11مدرسره ابتردایی

شهرستان آمل) همراهنگی الزم انجرام شرد و در جلسرهای برا معلمران پری دبسرتانی هرر مدرسره،
توضیحات الزم در رابطه با هدف پووه

داده شد و از معلمان خواسته شد ترا در جلسراتی کره برا

مادران کودکان پی دبستانی در مدرسه برگزار میکنند در رابطه با پووه

موردنمر توضریحات الزم

داده شود که درنهایت پرس نامههای مورد نمر که با توجه به هردف پرووه

بایرد توسر مرادران

تکمیل میشد در مدارس در اختیار مرادران قررار گرفرت و دادههرای الزم گرردآوری شرد .در ایرن
پووه

ضمن بیان هدف کلی پووه

و جلب همکاری آزمرودنیهرا ،بره آنهرا از لحرا محرمانره

ماندن اطالعات نیز اطمینان داده شد.

تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای به روشهای آمار توصیفی (میانیگین و انحراف معیار) و استنراطی (ضرریب همرسرتگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه) با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-20تحلیل شدند.

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن مرادران  33/27و  5/58سرال؛  19/4درصرد از مرادران دارای
تحصیالت سیکل 70/3 ،درصد با تحصیالت کارشناسی و  6/1درصد با تحصیالت کارشناسری
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ارشد و  74/5درصد از مادران خانهدار و  21/2درصد شاغل بودند .همانگونه که در جردول 2
مشاهده میشود ،توزیص نمرات متغیرهای پووه

تابص توزیص نرمال میباشد.

جدول 1
میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون نرمال بودن (کالموگروف – اسمیرنوف) متغیرهای پژوهش
میانگین

متغیر

انحراف معیار آزمون نرمال بودن

هراس اجتماعی

7/46

4/53

0/142

راهرردهای غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان

28/64

6/19

0/188

راهرردهای غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان

26/60

6/08

0/295

جدول 2
نتایج ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
راهبردهای انطباقی تنظیمشناختی هیجان راهبردهای غیرانطباقی تنظیمشناختی هیجان

متغیر

**-0/32

هراس اجتماعی

*0/15
*

p < 0/05

**

p < 0/01

نتایج ضرایب همبستگی پیرسون در جدول  2نشان میدهد که بین متغیر هراس اجتماعی و
راهرردهای انطراقی تنمیم شناختی هیجان رابطه منفری و برین هرراس اجتمراعی و راهرردهرای
غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان رابطه مثرت و معنیدار وجود دارد.
جدول 3
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان پیشبین های هراس اجتماعی
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

رگرسیون 441/92

df

2

میانگین
مجذورات

کل

p

0/001 12/20 220/96

باقیمانده 18/10 162 2933/14
164 3375/06

F

-

همبستگی

ضریب

ضریب تعیین
2

2

چندگانه  Rتعیین (  )Rاصالحشده ( )R
>P

0/36

0/13

0/12
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نسرت  Fتحلیل رگرسیون نشان میدهد که متغیرهای پی بین راهرردهرای انطرراقی تنمریم
شناختی هیجان و راهرردهای غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان در پی بینری هرراس اجتمراعی
نق

دارند و این دو متغیرر پری برین  13درصرد واریران

متغیرر هرراس اجتمراعی کودکران

پی دبستانی را پی بینی میکنند.
جدول 4
ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیشبین در مطالعه
متغیرهای پیشبین

B
11/072

2/11

راهرردهای انطراقی تنمیمشناختی هیجان

- 0/23

0/05

راهرردهای غیرانطراقی تنمیمشناختی هیجان

0/12

0/05

مقدار رابت

خطای استاندارد

β
-

t
P > 0/001 5/24
p

P > 0/001 - 4/46 -0/32

0/16

2/24

0/026

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،ضرریب اسرتاندارد متغیرر راهرردهرای انطرراقی
تنمیم شناختی هیجان ( )B = 0/32نسرت به متغیر راهرردهای غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان
( )B = 0/16نق

بیشتری در پی بینی هراس اجتماعی داردآ امّا به صورت منفی.

بحث و نتیجهگیری
پووه

حاضر با هدف بررسی پی بینهرای هرراس اجتمراعی کودکران پری دبسرتانی از

طریق راهرردهای تنمیم شناختی هیجران مرادران انجرام گرفرت .نترایج نشران داد برین هرراس
اجتماعی با راهرردهای انطراقی تنمریم شرناختی هیجران رابطره منفری معنریدار و برین هرراس
اجتماعی با راهرردهای غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان رابطه مثرت و معنیدار و هر دو متغیرر
راهرردهای انطراقی و غیرانطراقی تنمیم شناختی هیجان هراس اجتماعی را تریین میکنند و ایرن
نتیجه با نتایج پووه

مقدمپور و سنهوند ( )1397و همچنین با دیدگاههای نمری روترفرورد و

همکاران ،2015( 1به نقل از مقدم پور و سرنهوند )1397 ،کره کرارکرد تنمریم هیجران مرادران،
اللتها و پیامدهای بالینی مهمی در رابطه والد-کرودک داشرت و دیردگاه مالنری و همکراران

2

1. Rutherford et al.
2. Melanie et al.
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( ،2017به نقل از مقدمپور و سنهوند )1397 ،که رابطه کودک-والد ،همبسته مهم تنمیم هیجران
و توانایی مقابلهای کودک است و نتایج پووه

گنجی و همکاران ( )1392که تنمیم هیجانرات

دو گروه مادران دارای کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری متفاوت برود و نیرز نترایج آسرررند و
همکاران ( )2016که تنمیم هیجان غیرانطراقی کودک و مادر مؤلفّههای مهم اضطراب اجتمراعی
کودک هستند ،همسو است.
کودک مضطرب نیازمند آرام
رفتارهای آرام

بخ

ارتراطی نق

است و الگوهای رفتاری والدین به ویروه مرادر در شرکلگیرری
مؤرری دارد (بساکنواد ،پلرویی شراپورآبادی و داودی،

 .)1390از آنجایی که والدین در برخورد با فرزندانشان به روشهای متفاوت عمل میکنند نوع
رفتار با فرزند میتواند از مسالل فرهنگی ،طرقه اجتماعی و منابص اقتصادی آنهرا تریریر پرذیرد.
نمریههای تکاملی اضطراب بیانکننده آن است که پذیرش کودکان توس والدین ،نوع کنتررل و
رفتارهای آنها با بروز عالیم اضطراب در کودکان ارتراط دارد (وود .)2003 ،1با وجود شرواهد
فوق ،به نمر میرسد دشواریهای تنمیم هیجان مادران در هیجران و اضرطراب کودکران نقر
قابل توجهتری دارد .بهطور مثال ،دلرستگی و رابطه کودک -والرد برا تنمریم هیجران و توانرایی
مقابله کودک ،همبسته است (مالنی و همکاران ،2017 ،به نقل از مقدمپرور و سرنهوند.)1397 ،
عالوه بر آن ،کارکرد تنمیم هیجان والدین بهویوه مادران ،داللرتهرای برالینی مهمری در رابطره
والد -کودک دارد (روترفرد ،واالک ،الورنت و مایز .)2015 ،2والدین در درمران کودکران مررتال
به اختالالت اضطرابی نق

مهمی بازی مریکننرد ،چرون آنهرا بهتررین موقعیرت را دارنرد ترا

پاسخ های انطراقی را به کودک خود بیاموزند و این پاسخ ها را تقویت نمایند .ایرن امرر معمروالً
وقتی محقق می شود که آنها ترس و اضطراب کودکشان را بهتر بفهمند و راهکارهرای مرؤرری
را بدانند تا بتوانند به او راه و رسم کنار آمدن با وضعیت اضطراب زا را یراد بدهنرد (شررودر و
گردن ،2014 ،3به نقل از شهنی ،داودی ،مهرابیزاده هنرمند ،و زرگر  .)1396 ،مهمتررین عامرل
در سالمت روانی و کاه

هراس اجتمراعی و آشرفتگی هرای روانری کودکران کیفیرت روابر

خانوادگی و کیفیت دلبستگی آنهاست (مایهر ،سوکمان و پینارد.)2004 ،4
کودکان و نوجوانان دارای اختالل اضطراب اجتماعی یا اضطراب اجتماعی باال ،اخرتالل در
1. Wood
2. Rutherford, Wallace, Laurent, & Mayes
3. Shroeder & Gordon
4. Myhr, Sookman & Pinard
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تنمیم هیجان در هر پنج حوزه تنمیم هیجان ،از جملره افرزای

(دورهی سوم ،سال  ،3پاییز  ،1396شماره )3

اجتنراب اجتمراعی ،رفتارهرای

ایمنی بیشتر ،تفکر منفی تکراری ،توجره سرودار و تفسریر اطالعرات اجتمراعی و کراه
هیجانی را نشان میدهند .درحالیکه به نمر میرسد افزای

بیران

اجتناب اجتماعی مختص اضطراب

اجتماعی در کودکان است ،سایر راهرردهای ناسازگار تنمیم هیجان ،مانند تفکر منفی تکرراری،
به نمر میرسد در بین اختالالت اضطرابی کودکان مختلف رخ دهد .با توجه به اینکره شرواهد
پووهشی بیانگر آن است که کودکان مرتال بره اخرتاللهرای اضرطرابی ،در مقایسره برا کودکران
غیرمضطرب،کفایت کمترری در تنمریم نگرانری ،غمگینری و عصررانیت خرود نشران مریدهنرد
(گرینررم ،2001 ،به نقل از سنهوند و مرادی .)1397 ،همچنین درک ضعیف هیجانها ،عاللرم
اضطراب اجتماعی را پی بینی میکند (سانگ و همکاران ،2012 ،1به نقل از محمدی و نشراط
دوست .)1396 ،در اختالل اضطراب اجتماعی شخص ممکن است فق زمانی بره وضرص ایرن
راهرردها نیاز داشته باشد که واکن های هیجانی او در موقعیتهای اجتمراعی محردود تشردید
میشود .از آنجا که افراد دارای اختالل اضطراب اجتماعی احتمال کمتری دارد که واکن هرای
هیجانی منفیشان را با دیگران به اشتراک بگذارند ،ممکن است متعاقب آن مشرکالت بیشرتری
در درک اهّمّیت این واکن های هیجانی نشان دهند (منین و همکاران.)2009 ،
در واقص توانایی والدین در تنمیم هیجانهای خود یکی از عناصری است که برر هروش هیجرانی
کودکان ارر میگذارد .هوش هیجانی مادران یکی از عوامل مهرم و تعیرینکننرده رفتارهرای هیجران-
محور آنها است (به نقل از یگانه دارابی و حافمیران .)1397 ،عردم اسرتفاده از راهرردهرای مناسرب
تنمیم هیجان ،اضطراب اجتماعی مادران را افزای
والدینی افزای

داده و در نتیجه اضطراب اجتماعی کودکان چنرین

مییابد .همچنین ،اگر مادران از برانگیختگری هیجرانی خرود ،ارزیرابی منفری براالیی

داشته باشند و آن را بازدارنده و مخرب بدانند اضطراب بیشتری را تجربه خواهند کرد کره از طریرق
فرایندهای یادگیری و مشاهده به فرزندان منتقل میشود .به عرارتی واکرن هرای هیجرانی نامناسرب
مادران ،از یک طرف به علت ایجاد جو ارتراطی منفی و سازش نایافته ،احتماال هیجانهرای منفری و
اضطراب اجتماعی در کودکان را افزای

میدهد و از طرف دیگرر برر مرنرای نمریرههرای یرادگیری

همچون نمریه یادگیری اجتماعی ،از طریق فرایندهایی مانند مشاهده رفتارهرا و هیجانرات مرادران و
تقویت چنین رفتارها و هیجاناتی ،یاد گرفته میشوند .به نمر میرسد مادرانی کره دشرواریهرایی در
1. Sung et al.
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تنمیم هیجان دارند ،شاید شرای یا توانمندی الزم بررای کمرک بره فرزنردان خرود جهرت افرزای
مهارتها و توانمندیهای اجتماعی هیجانی و غالب شدن بر واکن هرای هیجرانی چرون اضرطراب
اجتماعی را ندارند و بنابراین دشواریهای تنمیم هیجانی آنها بهطور معنیداری برا سرطح اضرطراب
اجتماعی کودکان مرتر

است (مقدمپور و سنهوند.)1397 ،

دشواری های تنمیم هیجان مادران در هیجان و اضطراب کودکان نق

قابل توجه تری دارد.

بهطور مثال ،دلرستگی و رابطه کودک-والد با تنمیم هیجان و توانرایی مقابلره کرودک ،همرسرته
است (مالنی و همکاران ،2017 ،به نقل از مقدمپور و سنهوند .)1397 ،عرالوه برر آن ،کرارکرد
تنمیم هیجان والدین بهویوه مادران ،داللتهرای برالینی مهمری در رابطرهی والرد-کرودک دارد
(روترفرد و همکاران ،2015 ،به نقل از مقدمپور و سنهوند .)1397 ،در این راستا ،مشخصشده
است که تنمیم هیجان غیرانطراقی در خانواده های دارای کودکان مضطرب شایص است .بهویروه،
تنمیم هیجان کودک و مادر مؤلفه های مهم اضطراب اجتماعی کودک هستند .یافته هرای جدیرد
نیز نشان میدهند که کودکان مرتال به اختالل اضطراب اجتماعی و مادرانشان راهرردهای تنمریم
هیجان غیرانطراقی بیشتری را نسرت به همتایان سالم خود گزارش میکننرد .هرمچنرین ،تنمریم
هیجان غیرانطراقی مادرانه بهطور منفی با تنمیم هیجان انطراقی کودکانه مرتر است (آسرررند و
همکاران .)2016 ،به نمر می رسرد راهرردهرای ناسرازگار تنمریم هیجران در تشردید اضرطراب
اجتماعی در مادر و کودک نق

دارد .مادرانی که راهرردهای ناسازگار تنمیم هیجان را گزارش

کردند ممکن است در پشتیرانی از فرزند خود در کنار آمدن با اضطراب اجتماعی دچار مشرکل
شوند و همزمان همچنین با افزای

سطح اضطراب نیز مواجه شروند .درک عمیرق فرآینردهای

تعامل بین مادران و کودکان در طول رشد میتوانرد بره درک عوامرل حفرت اخرتالل اضرطراب
اجتماعی کمک کند .مفاهیم تحقیق آینده و پیامردهای احتمرالی مرداخالت بحرث شرده اسرت
(آسررند و همکاران.)2016 ،
مادرانی که هوش هیجانی بیشتری دارند در تعامل با کودک خود طروری رفترار مریکننرد کره
سرب پرورش هوش هیجانی وی میشود (دنهام ،رنویک-دیباردی و هیوز ،1994 ،1به نقل از بره
نقل از یگانه دارابی و حافمیان .)1397 ،امروزه به شیوههای ارتراط والد-کودک در علتشناسری و
درمان اختالالت اضطرابی کودک و نوجروان توجره ویروهای شرده اسرت برهطروریکره در ارالره
1. Denham, Renwick-DeBardi, & Hewes
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برنامههای درمانی مختلف مدیریت اضطراب کودک توس آموزش والردین رواج بیشرتری یافتره
است (ویکتور ،برنات ،برستین ،و الین .)2007 ،1انواع روشهرای درمرانی برا محوریرت آمروزش
والدین روی چهار مفهروم اصرلی بازشناسری احساسرات اضرطرابی کودکران ،آگراهی والردین از
موقعیتهای اضطراب برانگیز کودک ،روشهای مقابله با موقعیتهای اضطرابی و ارزیرابی میرزان
موفقیت مقابله با اضطراب متمرکز شدهاند (بسراکنرواد و همکراران .)1390 ،یافترههرای تحقیقری
مکگین ،کوکر و ساندرسون )2005( 2و خانرا و کنردال )2009( 3نشران مریدهرد کره در چنرین
برنامههای درمانی والدین مسؤول اجرای آموزش روشهای مقابله با اضطراب کودک هستند و به
کودکان شجاعت ،جسارت و تقویت مثرت را آموزش مریدهنرد .بروگل

و بررچمن-توسراینت

4

( )2006به مدل «انتقال کنترل »5اشاره میکنند .بر اساس ایرن مردل والردین الگوهرای کنتررل برر
اضطراب را از درمانگر به کودک منتقل میکنند .اگدن و هاگن )2008( 6و لونردهال و همکراران

7

(به نقل از کارترایت-هاتون ،مکنالی ،وایت و وردوین )2005 ،8بر این نمر تیکید مریورزنرد کره
والدین با یادگیری روشهای مقابله با اضطراب به کرودک مریآموزنرد ترا اضرطراب خرود را بره
روشهای مناسب کنترل کنند و آنها را در اجرای این روشها تشویق میکنند.
با توجه به اینکه راهرردهای تنمیم هیجان میتوانند پاسرخ هیجرانی را تعردیل کننرد (کایسرلر و
االتونجی .)2012 ،9در نتیجه مادران اگر نتوانند از راهرردهای سازگار تنمیم شناختی هیجان در برابرر
محرکها استفاده کند در نتیجه بر رفتارهایی که از آنها سرمیزند کنترل و مدیریتی نخواهند داشرت
و این امر بر روی کودکان که از مشاهده رفتار والدین میآموزند چگونه رفتار کنند تیریرگرذار اسرت.
با وجود نتایجی که از این پووه

قابل استنراط است ،نتایج این پرووه

نیرز برا محردودیتهرایی

همراه بوده است .از جمله محدود بودن نمونه به منطقهی جغرافیایی شهر آمرل ،اسرت .برا توجره بره
نتایج بهدستآمده از پووه  ،بهطورکلی در انجام امور درمانی کودکان کرم سرن و سرال ،حضرور و
1. Victor, Bernat, Berstein, & Layne
2. McGinn, Cukor, & Sanderson
3. Khanna & Kendall
4. Bogles & Brechman-Toussaint
5. transfer of contro
6. Ogden & Hagen
7. Lundhal et al.
8. Verduyn
9. Cisler & Olatunji
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پیگیری والدین بسیار ضروری است .پیشنهاد میشود متخصصان و درمانگران در کار برا گرروههرای
کودکان مرتال به هراس اجتماعی و نیز تدوین برنامههای درمانی برای والدین ایرن کودکران ،آمروزش
تنمیم هیجان را مورد توجه قرار دهند .با توجه به وجود رابطه بین راهرردهای تنمیم شناختی هیجران
مادران و هراس اجتماعی کودکان پی دبستانی ،پیشنهاد میشود مراکرز مشراوره تحصریلی ،کودکران
پی دبستانی دارای هراس اجتماعی را شناسایی کنند و با مداخلهها و آموزشهای مناسب به والردین
به کاه

هراس اجتماعی کودکان کمک کنند.

سپاسگزاری
مراتب سناس خود را از مسؤولین محتررم آمروزش و پررورش شهرسرتان آمرل و مردیران
را در مدارس تسرهیل نمودنرد و هرمچنرین از والردین کودکران

مدارس که انجام این پووه
پی دبستانی که در این پووه

مشارکت نموده اند ،صمیمانه تشکر مینماییم.

منابع
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حیدری ،محمود؛ بختیارپور ،سعید؛ مکوندی ،بهنرام؛ نرادری ،فرر و حرافمی ،فریررا.)1395( .
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خداپناهی ،محمدکریم؛ قنرری ،سعید؛ نادعلی ،حسین و سید موسوی ،پریسرا .)1391( .کیفیرت
رواب مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکران پری دبسرتانی .روانشناسری تحرولی،
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سنهوند ،تورج و مرادی ،فاطمه .)1397( .مقایسه تنمیم هیجران و انعطرافپرذیری شرناختی در
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