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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه بینالمللی فرندز بر ارتقاء تابآوری هیجانی و افزایش آرامش روانی کودکان
 8تا  77سال بوده است روش این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون صورت گرفته است.
جامعه آماری آن تمام کودکان پایه اول تا پنجم ابتدایی مدارس اصفهان در سال 7090بودند که از بین آنان به صورت
نمونهگیری تصادفی هدفمند تعداد  02نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .ابزار
پژوهش مقیاس اضطراب اسپنس  SCASفرم کودک و فرم والدین ( )0220کودکان طیف  1تا  70سال بود که قبل از
آموزش بر روی هر دو گروه اجرا شد .سپس آموزش برنامه فرندز در  9جلسه  92دقیقهای به صورت بازی ،هفتهای دو
جلسه صرفاً برای گروه آزمایش اجرا گردید و بعد از آن پسآزمون برای هر دوگروه انجام شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها
از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .یافتهها نشان داد که دورهی برنامهدرمانی فرندز بر روی ترس از فضای باز،
اضطراب جدایی ،ترس از آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر در سطح P<2/27
اثربخش بوده است .با توجه به شیوع نسبتا باالی اختالالت اضطرابی در کودکان و جذابیت کارتهای بازی و ورزشی و
نیز قابلیت اجرایی برنامه فرندز از سنین کودکی میتوان از این برنامه جهت افزایش آرامش کودکان و کاهش اختالالت
اضطرابی برای کودکان استفاده نمود.

واژگـان کلـیدی :برنامه فرندز ،آرامش کودکان ،اختالالت اضطرابی ،کودکان.

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجف آباد ،گروه روانشناسی ،نجفآباد ،ایران.روانشناس مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان
پرورش sousankhosravi@yahoo.com
 -7دانشگاه پیام نور ،استادیار ،ایران ،عضو علمی گروه روانشناسی (نویسنده مسئول) latifizohre@gmail.com

72

 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 7پیاپی ،)11 :تابستان 1911
72

یکی از اصلیترین اهداف و ارکان سالمت روانی داشتن یا رسیدن به آرامش روانی در هر مقطعی از زندگی است .نقطه مقابل
این آرامش داشتن تنش ،دل شوره ،نگرانی و به اصطالح روانشناسی اضطراب است .اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر،
ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته ،که به فرد دست میدهد و شامل عدم اطمینان ،درماندگی و برانگیختگی
فیزیولوژی است .وقوع مجدد موقعیتهایی که قبالً استرسزا بودهاند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد
میشود .همه انسانها در زندگی خود دچار اضطراب میشوند ،ولی اضطراب مزمن و شدید غیرعادی و مشکلساز است (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)0270،در حقیقت اضطراب عبارت است از واکنش فرد در برابر یک موقعیت تهدیدآمیز؛ یعنی موقعیتی که تحت
تاثیر باال رفتن تحریکات اعم از بیرونی یا درونی واقع شده و فرد در کنترل کردن آنها ناتوان است به عبارت دیگر اضطراب
مستلزم مفهوم نا ایمنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به وضوح درک نمیکند (لطیفی و امیری .)00 :7092،اضطراب پدیدهای
است که به وفور در مراکز آموزشی و تحصیلی دیده میشود و به میزان زیادی در موفقیت یا عدم موفقیت دانشآموزان نقش دارد.
تحقیقات نشان میدهد که رایجترین شکل اضطراب به طور قابل توجهی با توانایی کودک برای رسیدن به طیف گستردهای از
فعالیتهای روزمره از جمله روابط بین فردی ،شایستگی اجتماعی ،روابط با همساالن و تکالیف مدرسه تداخل میکند که اگر در
دوران کودکی درمان نشود ممکن است در طول زمان تبدیل به اختالل اضطرابی بزرگسالی یا اختالل مزمن افسردگی گردد
(رادجرس و دانسمری.)70 :0270 ،
اختالالت اضطرابی شامل اختالالتی است که در آنها سه وجه مشترک وجود دارد :ترس؛ اضطراب و مشکالت رفتاری .در
طبقهبندی جدید انجمن روانپزشکی آمریکا ( )0270این طبقه  9اختالل را شامل اضطراب جدایی ،اللی انتخابی ،ترسهای
اختصاصی ،اضطراب اجتماعی ،اختالل پانیک ،حمالت هراس ،ترس از فضاهای باز و بسته ،اضطراب فراگیر و اختالالت اضطرابی
ناشی از سوء مصرف مواد را در بر میگیرد .در چاپ جدید انجمن روانپزشکی آمریکا طبقه اختالل وسواسی –اجباری و اختالالت
مرتبط شامل ،اختالل احتکار و اختالل بد شکل هراسی و اختالل کندن مو و پوستکنی به صورت یک طبقه مجزا تعریف شدهاند
(گنجی.)07 :7090،
درمانهایی که تاکنون برای درمان کودکان مضطرب استفاده شده است عبارتند از ،بازیدرمانی؛ دارودرمانی و
رفتاردرمانیشناختی .علیرغم این که اختالالت اضطرابی ،شایعترین اختالالت دوران کودکی هستند ولی مطالعات تجربی نسبتا
کمی در مورد اثر بخشی رویکردهایدرمانی این اختالالت شده است با این حال ،مداخالت رفتاری و شناختی-رفتاری از بیشترین
پشتوانه تجربی برخوردارند(کینسبرگ و همکاران 70 :0228،؛ بارت 8 :0270 ،و هادسون همکاران.) 07 :0270،
مرور ادبیات دارو درمانی اضطراب نشان میدهد جز در مورد تاثیر کلومی پرامین و فلوکستین در درمان اختالل وسواس
فکری -عملی و بنزودیازپینها برای اختالل وحشتزدگی ،هنوز اثر بخشی دارودرمانی اختالالت اضطرابی کودکان محرز نشده
است(کینگ و کرانستون07 :0277،و بیرماهر و دیگران .)78 :0270،فنون رفتاری و شناختی– رفتاری مورد استفاده برای درمان این
اختالالت عبارتند از حساسیتزدایی منظم ،الگو برداری ،مدیریت وابستگی ،درمانشناختی – رفتاری توقف فکر و ترکیب آنها .به
طور کلی هدف درمان این است که کودک ،کنار آمدن با محرک ترسناک یا وضعیت اضطرابآور را یاد بگیرد و بتواند هنگام روبرو
شدن با محرک یا قرار گرفتن در وضعیت مورد نظر نترسد .اگر چه فنون و درمانهای اشاره شده در مورد انواع ترسها واضطرابها
بکار رفتهاند ولی برخی ترس¬ها واضطراب¬ها به برخی روش¬ها بهتر جواب میدهند .به عنوان مثال ،از حساسیتزدایی منظم
بیش ازهر چیز در مورد ترس¬ها واضطراب¬های مرتبط با حیوانات کوچک ،تاریکی وامتحان استفاده شده است .مواجهه طوالنی
نیز عمدتا برای درمان وسواسهای فکری و عملی و ترسها واضطرابهای مربوط به مدرسه ،آسیب دیدن یا آلودگی استفاده شده
است .درمان شناختی – رفتاری هم ترکیبی از روشهای مختلفدرمانی است و از آن برای درمان اضطرابهای مربوط به مدرسه،
روابط اجتماعی وجدایی استفاده شده است .شواهدی هم وجود دارد که نشان میدهند مداخالت مدرسه مدار در رفع اضطراب
اجتماعی از مداخالت درمانگاه مدار موثرتر هستند (ماسیا ،کالین ،استروچ ،کوردا .)08 :0277 ،عالوه بر موارد فوق مداخله مرتبط با
والدین در درمان کودکان مبتال به اختالالت اضطرابی نقش مهمی بازی میکنند چون آنان بهترین موقعیت را دارند تا پاسخهای
انطباقی را به فرزند خود بیاموزند و پاسخهای انطباقی وی را تقویت کنند .پدر و مادر معموالً وقتی روی رفتار فرزند خود تاثیر
میگذارند که ترس و اضطراب او را بهتر بفهمند وراههای موثری را بدانند تا بتوانند به فرزندشان شیوه کنار آمدن با وضعیت ترسناک
را یاد بدهند .پدر ومادر گاهی با تقویت و تنبیه و گاهی با توقعات بیش از حد یا کمتر از حد ،به اضطراب فرزندشان دامن میزنند.
تحقیقات نشان دادهاند آسیب روانی والدین و ناکارایی خانواده ( مثال افسردگی ،خشونت و پارانویا )باعث میشود درمان موثر واقع
نشود (برمن ،ویمس ،سیلورمن و کورتینز.)02 :0228 ،
در این راستا یکی از درمانهای پیشنهادی برنامه فرندز است .این برنامه به عنوان یک برنامه تابآوری هیجانی برای اولین بار
توسط پروفسور پوال بارت در سال  7998طی یک برنامه گروهی به سبک شناختی رفتاری در استرالیا اجراشد (رادجرس و
دانسموری .)72 :0270اصطالح فرندز " FRIENDSسر واژه تعدادی اصطالح است که به اختصار فرندز خوانده میشود .عامل F
(از اصطالح فرندز) از لغت Feelingگرفته شده و به معنای شناسایی و تشخیص احساسات بدنی و روانشناختی خود و دیگران و
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یادگیری همدلی میباشد .عامل (Rاز اصطالح فرندز)از جمله  Remember to relax and have quiet timeگرفته شده
است و به معنای به کارگیری و آموزش تن آرامی و خود آرامی و داشتن تنفس عمیق و صحیح و تجسم ذهنی مثبت است.
تشخیص فعالیتهای آرام و لذت بخش ،ورزش و زمانی برای آرامش نیز در این بخش جا دارد .عامل( Iاز اصطالح فرندز) از جمله
 I can do it ,I can try my bestگرفته شده و به معنای توجه به افکار و خود گوییهای منفی ،تعیین فکر سبز و قرمز توسط
کودک و خودگویی مثبت برای عملکرد بهتر میباشد.عامل ( Eاز اصطالح فرندز) از جمله Explore solution and coping
 step planesگرفته شده و به معنای آموزش حل مسئله و کشف راه حل با شیوه بارش ذهنی در  2گام به کودکان است.عاملN
(از اصطالح فرندز) از جمله  Now reward yourself ,you’ve done your bestگرفته شده و به معنای پاداشدهی به
خود به خاطر تعیین اهداف قابل دسترس و منطقی است .عامل ( Dاز اصطالح فرندز) از جمله to practice Don’t forget
گرفته شده و به معنای تالش منظم برای رسیدن به اهداف است .عامل( Sاز اصطالح فرندز) از جمله Smile ,stay calm for
 lifeگرفته شده و به معنای لبخند زدن؛آرام بودن و استفاده از حمایت اطرافیان در مواقع بروز مشکل یا بحران است .هدف برنامه
فرندز ،کمک به رشد و تکامل مناسب و یادگیری مهارت های مقابله با اضطراب است .این روش منجر به بهبود خلق و افزایش
تابآوری هیجانی پرورش مهارتهای زندگی و حل مسئله در کودکان میشود .در حقیقت این برنامه به کودکان آموزش میدهد تا از
طریق انجام تکالیف در  70کاربرگ؛ انجام تمرینات ورزشی شامل  72کارت و به کارگیری 72کارت که به سبک بازیهای مهیج
کودکانه هستند؛ مهارتهای مهم ازجمله؛ شامل مدیریت هیجانات ،مقاومت ،مواجهه شدن و نیز مهارت حل مسئله را یاد گرفته و
بتوانند در زندگی روزانه آنها را اعمال کنند .عالوه بر این در این برنامه والدین هم به عنوان رکن مهمی از سالمت روان کودکان
مورد آموزش قرار گرفته و به همکاری واداشته میشوند ،این مهارتها در صورتیکه ترکیب شوند میتوانند تابآوری هیجانی را
افزایش دهند تا افراد را در برابر استرس و تغییر محافظت نموده و موجب میشوند فرد قادر شود تا به نحو موثری از عهده مشکالت
و موقعیتهایی که باعث تحریک اضطراب میشود بر آید .محتوای اصلی این برنامه توانمندسازی کودکان و والدین آنها میباشد.
آموزش تکنیکهایی جهت افزایش سطح اعتماد به نفس ،شجاعت و همچنین به رسمیت شناختن احساسات درخود و دیگران،
نشان دادن همدلی برای افراد دیگر و حیوانات؛ آموزش روشهای خود تنظیمی از طریق دعوت کردن خود به آرامش واستراحت،
شناسایی وتقویت افکار مثبت ومفید ،چگونگی دستیابی به اهداف و مواجهه با موقعیتهای دشوار با شکستن آنها در گامهای کوچک،
تنظیم یک تیم پشتیبانی ولیست حمایتی از اطرافیان خود و چگونگی حل مشکل با استفاده از یک طرح  2مرحلهای میباشد .اجرای
این برنامه در ده جلسه میتواند خطر ابتال یک کودک مستعد به اختالل اضطرابی را کاهش داده و سطح انعطافپذیری را در
واکنش به استرسهای عاطفی افزایش دهد .برنامه شناختی -رفتاری فرندز به عنوان یک برنامه پیشگیری جهانی وهمچنین یک
درمان محسوب میشود .این برنامه به  822222کودک و نوجوان در سراسر جهان ارائه شده است و توسعه آن در اوایل  0222در
مدارس وکلینیکهای کشورهایی نظیر استرالیا ،برزیل ،کانادا ،فنالند ،آلمان،هنگ کنگ ،ایرلند ،ژاپن ،مکزیک ،هلند ،نیوزیلند ،نروژ،
پرتغال ،سنگاپور ،آفریقای جنوبی ،سوئد ،انگلستان و ایاالت متحده اجرا شد(رز و همکاران ،79 :0229 ،بریش و همکاران :0272
 .)07تحقیقات زیادی اثر بخشی آن را بر کاهش اضطراب معلمان ،پرستاران و متخصصان سالمت روان نشان داده اند(بارت و
همکاران )07 :0222 ،و سازمان بهداشت جهانی آنرا یک برنامه پیشگیری موثر در کاهش اضطراب و بهبود سالمت روان اعالم
کرده است(سازمان بهداشت جهانی .)77 :0220 ،مرور تحقیقات خارجی در کشورهای مختلف جهان موید اثر بخشی اجرای این
برنامه بوده است .دادس و همکاران 7991و دادس 7999؛بارت و همکاران0227،؛ اللی ،وبستر و بارت  0220و بارت و همکاران،
0220و  0222و بریش و همکاران ( )0272اثر بخشی تاثیر اجرای برنامه فرندز برای زندگی در مدارس را در آمریکا و سایر
کشورهای جهان مورد بررسی قرار داده و آن را در کاهش عالیم اضطراب و افزایش سالمت روان کودکان و والدین موثر گزارش
کرده اند .رادجرس و دانسموری ( )0270به برسی اثر بخشی برنامه فرندز در مورد اضطراب فراگیر ،اضطراب جدایی و سازگاری با
مدرسه پرداختند و گزارش کردند که در پایان مداخله و  0ماه پس از اتمام برنامه بر کاهش اضطراب فراگیر ،اضطراب جدایی و
افزایش سازگاری با مدرسه موثر بوده است .در ایران محققین به تحقیق انجام شدهای در این خصوص دست نیافتند .با توجه به
معرفی برنامه فرندز و شیوع اضطراب و فقدان یک برنامه جذاب و کاربردی در سنین کودکی؛ پژوهش حاضر به دنبال بررسی این
سوال بوده است که آیا اجرای برنامه فرندز بر ارتقاء تابآوری هیجانی و افزایش آرامش کودکان  8تا  77سال ایرانی هم
موثراست؟

 -2روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیشآزمون ،پسآزمون میباشد.جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه
دانشآموزان دبستانی  8تا 77سال اصفهان در سال تحصیلی  90 -90بودند .انتخاب این آزمودنیها بر اساس مالکهای ورود به
نمونه تحقیق و به صورت تصادفی هدفمند و گمارش آنها به گروههای پژوهش به صورت تصادفی بوده است .بدین صورت که از
بین دانشآموزان 8تا 77سال تعداد  02نفر ( 00دختر و  71پسر)که مالک ورود به پژوهش را داشتند به صورت نمونه هدفمند
انتخاب شده و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 02نفر) قرار گرفتند .سپس مداخله آزمایشی (آموزش برنامه
فرندز) صرفا برای گروه آزمایش اجرا شد .شیوه اجرای پژوهش گروه آزمایش در  9جلسه  92دقیقهای به صورت بازی هفتهای
71
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دوجلسه با برنامه فرندز (شناخت احساسات و هیجانات و تبدیل افکار منفی به افکار مثبت ،ارتقاء تابآوری هیجانی و آموزش حل
مسئله) به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند .از جمله مالکهای ورود افراد به گروه ها ،محدوده سنی  8تا  77سال،
عملکرد هوشی باالی  (92بر اساس آزمون سنجش ورودی دانش آموزان آموزش و پرورش ) و عدم وجود اختالالت اضطرابی
شدید و همچنین سالمت جسمانی افراد و تعهد والدین و کودک جهت شرکت در گروه تا پایان برنامه مداخله بود .از مالکهای
خروج افراد نیز غیبت بیش از یک جلسه و عدم مشارکت و عالقمندی به ادامه آموزش بود .تجزیه و تحلیل اطالعات به روش
تحلیل کواریانس انجام شد .اهداف جلسات به اختصار در ذیل آمده است:
جلسه اول -بیان هدف تشکیل گروه و آشنایی گروه با همدیگر (با تکنیکهای یخ شکنی در گروه ،آشنایی با برنامه واهداف
گروه ،تدوین قوانین در گروه ،آشنایی با شباهتها و تفاوتها در افراد با استفاده از کارتهای نقاشی چاپ شده ،بازخورد مثبت،
استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه دوم-
تشخیص و شناسایی احساسات تحت عنوان احساسات ما دوست ماست (با محتوای مرور جلسه قبل( ،شناختن احساسهای مختلف
واقعی و تجسمی توسط بچه ها) ،پر کردن کار برگ شماره ( 7راهنمای تصاویر) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش
و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل.
جلسه سوم -شناسایی عالئم بدنی احساسات (با محتوای مرور جلسه قبل ،توضیح و تمرین هر احساسی یک عالمت جسمی
دارد ،پر کردن کار برگ ( 0زبان بدن شما ) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای
جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه چهارم -شناسایی افکار وتاثیر افکار بر احساسات (با محتوای :مرور جلسه قبل،
توضیح فکرهای سبز و فکرهای قرمز و اثرات آن بر ما ،پر کردن کاربرگ شماره ( 0دکمه فکر را فشار بده) ،پر کردن کار برگ
شماره ( 0خودگویی مثبت) ،پر کردن کار برگ شماره ( 0جنبه خوب قضیه را ببین) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز،
آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل.
جلسه پنجم –روشهای مقابله کردن با احساسات ناخوشایند (با محتوای مرور جلسه قبل ،برنامه ریزی برای مقابله ،پر کردن
کار برگ شماره ( 2از پله ترس باال برو) ،پر کردن کاربرگ شماره ( 1انتخاب الگو برای مقابله) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق
جوایز ،آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه ششم  -روشهای مقابله
کردن با احساسات ناخوشایند(با محتوای مرور جلسه قبل ،پر کردن کاربرگ شماره ( 8تیم حمایتی بساز) ،پر کردن کاربرگ شماره 9
(برنامهای برای حل مشکل) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و
چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه هفتم  -فرایند تالش مهم است نه نتیجه (با محتوای مرور جلسه قبل ،پر کردن کاربرگ
شماره ( 72به هر مرحله پیشرفت خود در رفتارهای خوب جایزه بدهید) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و
راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه هشتم -تمرین کن تا بهتر یاد بگیری (با
محتوای مرور جلسه قبل ،پر کردن کاربرگ شماره ( 77کمی صبر کنید) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و
راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل .جلسه نهم  -همیشه شاد وآرام باش (با محتوای
مرور جلسه قبل ،پر کردن کاربرگ شماره ( 70احساسات خود را کنترل کنید) ،بازخورد مثبت ،استفاده از صندوق جوایز ،آموزش و
راهنمایی والدین در مورد محتوای جلسه و چگونگی تمرین با کودک در منزل و ادامه برنامه پس از اتمام دوره .الزم به ذکر است
که کتابچه ارائه شده به کودکان شامل همه فرمها و کار برگهای فعالیت و تکالیف خانه بود؛ که در طی همه جلسات  7یا  0کار
برگ به کودک داده میشد .مثال :در دفترچه ورزش شامل  72ورزش تصویری میباشد که کودک با تصور فضای هر کدام از
کارتها اعضاء بدن خود را منقبض و منبسط میکند و با عالئم و روش کنترل نشانههای جسمی هیجانات آشنا میشود و یا
کارتهای بازی که شامل چندین کارت بازی بوده که در طی مراحل مختلفی از برنامه با استفاده از این کارتها کودک آموختههای
خود را در حین بازی تمرین میکند .این بازیها معموال گروهی بوده و میتواند تمامی افراد خانواده را سرگرم نماید و روشهای
کاهش استرس و کنترل هیجانات منفی را با روشی جذاب و سرگرم کننده به کودک و خانوادهها آموزش میدهد .ابزار این تحقیق،
مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم کودک و فرم والدین است که به منظور اندازهگیری و ارزیابی اضطراب کودکان بر اساس
طبقهبندی تشخیص و آماری DSM- IVطراحی و ساخته شده است فرم اولیه مقیاس در سال  7991در کشور استرالیا در
سال7998 -7991طی دو مطالعه بزرگ ملی ،تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی  2عامل مورد نظر در طیف  8الی  70سال و 1الی 79
سال تایید شده است (اسپنس07 :7991 ،؛اسپنس02 :7998 ،؛ موریس .)70 :0220 ،این مقیاس در مطالعات و پژوهشهای صورت
گرفته از ویژگیهای روانسنجی خوبی برخوردار بوده است .همچنین در کشورهای هلند ،بلژیک ،المان ،ژاپن ،استرالیا ،نیوزیلند و
انگلیس استاندارد شده وروایی و پایایی باالیی برای آن گزارش شده است(اسپنس ،بارت و همکاران .)77 :0220 ،در ایران این
مقیاس توسط موسوی و دیگران ()0222بر روی  002نفر دانشآموز دختر و پسر هنجار و روایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ برای (اضطراب اجتماعی )(2 /21اضطراب جدایی) ( 2/29اضطراب فراگیر)( 2/10اختالل آسیمگی یا بازار هراسی)
(2/10ترس از صدمات جسمانی) (2/20وسواس فکری -عملی) (2/20بطورکلی)2/89گزارش شده است میانگین این آزمون برای
کودکان ایرانی برابر  92محاسبه شده است .عاملهای مورد نظر از نظر نشانگان عبارتند از -7 :هراس و ترس از فضای باز -0
اضطراب جدایی  -0ترس از آسیب فیزیکی -0ترس اجتماعی (فوبی)  -0وسواس فکری -عملی -2اضطراب فراگیر .این مقیاس

شامل  00عبارت است که  08عبارت آن نمرهگذاری شده و  2عبارت دیگر که عبارتهای پرسشی مثبت هستند و جهت بررسی
میزان اعتبار پاسخها طراحی شده است ،محاسبه نمیشوند .همچنین دارای یک سوال باز است که کودک به طور تشریحی به آن
پاسخ میدهد.

 -3یافتههای پژوهش
از بین  02نفر کودکان گروه آزمایش  72پسر ( 02درصد) و  72دختر ( 02درصد) و در گروه کنترل  1پسر ( 00درصد پسر) و
 70دختر ( 20درصد) دختر بوده است .دامنه سنی کودکان گروه آزمایش برابر با  72سال با انحراف استاندارد  0/00سال و میانگین
سنی کودکان گروه کنترل برابر با  72/00سال با  7/80انحراف استاندارد میباشد .همچنین  77نفر از کودکان گروه آزمایش پایه
دوم و سوم و  2نفر در پایههای چهارم و پنجم و  0نفر در پایههای ششم و هفتم مشغول به تحصیل بودهاند و در گروه کنترل  2نفر
پایه دوم و سوم و  70نفر در پایههای چهارم و پنجم و  0نفر در پایههای ششم و هفتم مشغول به تحصیل بوده اند .در جدول
شماره  7میانگین و انحراف استاندارد مقیاسهای ترس از فضای باز ،اضطراب جدایی ،ترس از آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس
فکری-عملی و اضطراب فراگیر پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل آورده شده است.
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جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین و انحراف استاندارد مقیاسهای مورد مطالعه به تفکیک دو گروه
گروه کنترل
گروه آزمایش
مرحله
مقیاس
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
0/00
0/02
0/89
0/00
پیش آزمون
ترس از فضای باز
0/88
0/00
7/28
7/12
پس آزمون
0/00
0/22
0/21
0/20
پیش آزمون
اضطراب جدایی
0/79
0/02
0/00
0/90
پس آزمون
0/27
0/82
0/29
0/12
پیش آزمون
ترس از آسیب بدنی
0/91
0/20
0/20
0/70
پس آزمون
0/22
0/72
0/98
0/10
پیش آزمون
ترس اجتماعی
0/82
0/22
7/09
0/12
پس آزمون
0/02
2/82
0/29
0/10
پیش آزمون
وسواس فکری-عملی
0/70
2/00
7/09
0/00
پس آزمون
0/00
2/72
0/70
0/20
پیش آزمون
اضطراب فراگیر
0/77
2/00
0/07
0/00
پس آزمون

با توجه به جدول شماره  7تمام میانگینهای پسآزمون گروه آزمایش با میانگین پیشآزمون آنها تفاوت دارد و کمتر شده
است .برای بررسی معناداری این تفاوت و اثربخشی اثر برنامهدرمانی فرندز از تحلیل کواریانس مانکوا استفاده شده است .در جدول
شماره  0مشخصههای چهارگانه  Fآزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داده شده است.
جدول  .2مشخصههای چهارگانه  Fآزمون تحلیل کواریانس چند متغیری
اتا
معناداری
ارزش
اثر
F
2/08
2/27
2/02
2/08
اثر پیالیی
2/08
2/27
2/02
2/07
المبدای ویلکز
2/08
2/27
2/02
7/07
اثر هتلینگ
2/08
2/27
2/02
7/07
بزرگترین ریشه روی

توان آزمون
2/99
2/99
2/99
2/99

با توجه به جدول شماره  0و مقادیر به دست آمده در چهار آزمون اثربخشی میتوان بیان داشت که اثربخشی برنامهدرمانی
فرندز حداقل بر یکی از متغیرهای ترس از فضای باز ،اضطراب جدایی ،ترس از آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس فکری-عملی
و اضطراب فراگیر در سطح  P<2/27معنادار است .مقدار آزمون باکس برای این تحلیل برابر با  F)07،0077(=70/00که در سطح
 P>2/20معنادار نمیباشد و همگنی ماتریسهای واریانس-کواریانس مورد تایید است .مقادیر آزمون لوین برای بررسی همگنی
واریانسها در جدول شماره  0آورده شده است.
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جدول 3.مقادیر آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
درجه آزادی 0
درجه آزادی 7
مقیاس
F
08
7
0/19
ترس از فضای باز

سطح معناداری
2/21

اضطراب جدایی

2/20

7

08

2/82

ترس از آسیب بدنی

2/28

7

08

2/11

ترس اجتماعی

7/19

7

08

2/78

وسواس فکری-عملی

2/90

7

08

2/00

اضطراب فراگیر

2/28

7

08

2/11

فرضیه صفر آزمون لوین مبتنی بر همگنی بین گروههای همپراش و وابسته تایید شد و تمامی زوج گروههای با یکدیگر
تجانس دارند .در ادامه جدول شماره  0به بررسی اثربخشی برنامهدرمانی فرندز بر مقیاسهای مورد مطالعه پرداخته است.
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جدول 4.تحلیل کواریانس بررسی اثربخشی برنامهدرمانی فرندز بر مقیاسهای مورد مطالعه
سطح
میانگین
مجموع
مقدار اتا توان آزمون
درجه آزادی
مقیاس
F
معناداری
مجذورات
مجذورات
2/00
2/70
2/20
0/09
00/21
7
00/21
ترس از فضای باز
2/90
2/09
2/27
70/71
10/01
7
10/01
گروه
0/02
00
712/09
خطا
2/88
2/00
2/27
72/22
07/72
7
07/72
اضطراب جدایی
2/99
2/02
2/27
07/87
00/00
7
00/00
گروه
7/99
00
20/10
خطا
7/22
2/00
2/27
08/07
02/09
7
02/09
ترس از آسیب بدنی
2/99
2/00
2/27
00/87
01/10
7
01/10
گروه
7/02
00
02/12
خطا
2/92
2/02
2/27
77/78
00/08
7
00/08
ترس اجتماعی
2/88
2/00
2/27
72/20
00/20
7
00/20
گروه
0/21
00
98/01
خطا
2/00
2/20
2/07
7/01
2/12
7
2/12
وسواس فکری-عملی
2/90
2/07
2/27
70/00
22/17
7
22/17
گروه
0/07
00
700/12
خطا
2/89
2/00
2/27
72/90
07/98
7
07/98
اضطراب فراگیر
2/98
2/00
2/27
71/87
00/10
7
00/10
گروه
0/22
00
20/79
خطا

با توجه به جدول شماره  0و سطح معناداری گروهها میتوان بیان داشت که دورهی برنامهدرمانی فرندز بر روی ترس از فضای
باز ،اضطراب جدایی ،ترس از آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر در سطح  P<2/27اثربخش
بوده است .این بدین معناست که  09درصد از ترس از تغییرات فضای باز 02 ،درصد از تغییرات اضطراب جدایی 00 ،درصد ترس از
تغییرات آسیب بدنی 00 ،درصد از تغییرات ترس اجتماعی 07 ،درصد از تغییرات وسواس فکری-عملی و  00درصد از تغییرات
اضطراب فراگیر ناشی از مداخلهی دورهدرمانی فرندز بوده است.

 -4بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر بخشی برنامه فرندز بر ارتقاء تاب¬آوری هیجانی و کاهش اضطراب و افزایش آرامش
کودکان  8تا  77سال بود .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برنامه فوق بر روی ترس از فضای باز ،اضطراب جدایی ،ترس از
آسیب بدنی ،ترس اجتماعی ،وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر در سطح  P<2/27اثربخش بوده است .این نتایج با
یافتههای دادس و همکاران  7911و دادس 7999؛ بارت و همکاران0227،؛ اللی ،وبستر و بارت  0220و بارت و همکاران،
0220و  0222و بریش و همکاران ()0272؛ کینسبرگ و همکاران( )0228بریش و همکاران( )0272و رادجرس و دانسموری
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 -5محدودیتها و پیشنهادات تحقیق
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر بر روی کودکان  8تا 77سال همکاری ضعیف خانوادهها برای اجرای مرحله پیگیری
به دلیل تعطیلی مدارس بود .عدم تفکیک جنسیتی نیز یکی دیگر از محدودیتهای تحقیق از دیدگاه محققین بوده است .پیشنهاد
میشود که برنامه مدون آموزشی فرندز و ارتقاء تابآوری هیجانی با هدف پیشگیری از مشکالت هیجانی و کاهش سطح اضطراب
با عنوان فکر سالم ،مردم سالم برای کودکان در سطح استانی و در سطح کشوری در نظر گرفته شود و مطالعات مشابهی بر تاثیر
این برنامه بر اختالالت پرخاشگری کودکان انجام گیرد .پیشنهاد میگردد که قسمت الگوی تفکر و حل مسئله این برنامه بر روی
کودکان طالق انجام گیرد و اثر تشکیل تیم حمایتی برای مقابله برای کاهش عوارض طالق بر کودکان مورد بررسی قرار گیرد .از
آنجایی که آموزش کنترل هیجانات منفی و ارتقاء تابآوری هیجانی سبب برخورد بهتر کودک با موقعیتها ،خود و اطرافیان
میشود و افزایش آرامش کودکان میگردد پیشنهاد میشود؛ آموزش برنامه فرندز در کنار سایر آموزشهای رسمی بطور جدی مد
نظر مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش در مدارس قرار گیرد.

سال سوم ،شماره ( 7پیاپی ،)11 :تابستان 1911

()0270همسو میباشد .در تبیین یافتههای فوق شاید بتوان گفت با توجه به محتوای برنامه فرندز که روشهای مقابله با استرس،
حل مسئله و شناخت احساسات و ایجاد مهارتهای تنظیم هیجان و نهایتا تابآوری هیجانی را آموزش میدهد ،کارایی آموزش فوق
باعث تغییر رفتار در کودکان؛ کاهش انواع اضطراب و وسواس فکری –عملی و نهایتا افزایش آرامش آنان شده است .آموزش این
برنامه باعث افزایش آگاهی کودکان از احساسات خود شده و این آگاهی که شامل شناخت عالئم هیجانی و احساسات و تاثیر آن بر
افکار ،بدن و رفتار است به کودکان کمک کرده است که در برخورد با مسائل و مشکالت بهتر بتوانند هیجانات خود را کنترل و
مدیریت نموده و با حفظ خونسردی خود به شیوه علمی و اصولی مثل شناسایی دقیق مشکل و ارائه تمام راه حلها و سپس ارزیابی
این راه حلها و در نهایت انتخاب بهترین راه حل (تکنیک حل مسئله)که در این دوره یاد گرفتهاند اقدام به حل مشکل و کاهش
سطح اضطراب شان نمایند .در خصوص تاثیر برنامه بر زیر مقیاسهای اضطراب میتوان علت اثر بخشی را به طور جداگانه چنین
تبیین نمود که؛ عامل (Fاز اصطالح فرندز) شناسایی و تشخیص احساسات بر کاهش اضطراب اسیب بدنی اثر داشته و تشخیص
نشانههای بدنی موجب شده تا کودک حاالت خود را شناخته و مضطرب نگردد .عامل (Rاز اصطالح فرندز) که مربوط به آموزش
تن آرامی و خود آرامی است به کودک کمک کرده است تا با شناخت نشانههای تنش و اضطراب در موقعیتها و شرایط اضطرابزا
از جمله ترس از فضای باز را کاهش و بر تنش خود غلبه نموده و با استفاده از مهارتهای آموخته شده در جلسات مبنی بر خود
آرامسازی بدنی و خود گویی مثبت مدیریت بر هیجانات خود را افزایش دهد .در تبیین اثر بخشی برنامه فرندز بر کاهش هراس
اجتماعی شاید بتوان گفت که عامل( Iاز اصطالح فرندز) توجه به افکار منفی و تعیین فکر سبز و قرمز توسط کودکان و تالش برای
عملکرد بهتر موجب کاهش هراس اجتماعی و جستجوی نشانههای مثبت و عامل  Eآموزش حل مسئله و کشف راه حل با شیوه
بارش ذهنی در  2گام به کودکان بر کاهش اضطراب فراگیر موثر بوده است .عامل (Nاز اصطالح فرندز) تعیین اهداف قابل
دسترس و منطقی و خود پاداشدهی و عامل (Dاز اصطالح فرندز) به خاطر بودن و حرکت در مسیر ارزشها و فرایند گرا بودن
در کار در مقابل نتیجه گرا بودن که در گروه به کودکان آموزش داده شد و اهمیت را به تالش داده است ،و نه ،نتیجه شاید بر
کاهش اضطراب فراگیر کودکان اثر مثبت داشته است .شاید بتوان گفت؛ عامل (از اصطالح فرندز) Sبه معنای لبخند زدن ،آرام بودن
و استفاده از حمایت اطرافیان در مواقع بروز مشکل یا بحران در مقابل اجتناب و نگرانی از داشتن افکار وسواسی منفی ،در ارام
بخشی و کاهش وسواس موثر بوده است.
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