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در کودکان دختر و پسر دارای اختالالت اضطرابی
1

زهرا حاج محمدی ،1کبری حاجی علیزاده

 )1گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران

تاریخ دریافت1398/7/6 :

چکیده
مقدمه :اختالالت اضطرابی می تواند مشکالت فراوانی را برای کودکان به وجود بیاورد ،بنا بر این یافتن روش هایی برای بهبود اضطراب آنان
ضروری به نظر می رسد .از این رو این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه گربه مبارز( )CCPبر نشانگان اختالل اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی
در کودکان دارای اختالالت اضطرابی انجام شد.
مواد و روش ها :طرح پژوهش از نوع آزمایشی و به صـــورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
دانش آموزان دختر و پسر  8تا  11سال دارای اختالالت اضطرابی شهر بندرعباس در سال  1397بودند .نمونه مورد مطالعه شامل  32کودک بود که به
صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و اعضای گروه آزمایش به صورت فردی و در  16جلسه
تحت  CCPقرار گرفتند .از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس( )SCASبرای جمع آوری داده ها استفاده شد .داده ها از طریق تحلیل آنکوا و آنوا مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش ،پس از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد و  CCPاثر معناداری در بهبود
اضطراب فراگیر( )P<0.05, F=52.03و هراس اجتماعی( )P<0.05, F=78.20در گروه آزمایش دارد.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به یافته های این پژوهش ،برنامه درمانی گربه مبارز یک روش موثر در بهبود اختالالت اضطرابی کودکان است و
می تواند دارای تلویحات کاربردی فراوانی باشد.

واژه های کلیدی :درمان شناختی-رفتاری ،گربه مبارز ،اضطراب فراگیر ،هراس اجتماعی
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مقدمه
از شایع ترین بیماری های روان شناختی در کودکان،
اختالالت اضطرابی است که به طور قابل توجهی روابط
درون فردی و بین فردی کودک را مختل می کند .این
مشکالت به صورت موقتی و گذرا نیست و سیر پیوسته
و عود مجدد آن ها مشکالت بســیاری را بر کودک در
خانه ،مدرسه و اجتماع وارد می کند( .)1اختالالت
اضطرابی که به عنوان اختالالت درون سو طبقه بندی
می شوند ،الگوهای رفتاری و هیجانی سازش نایافته ای
هستند که بیشتر مشتمل بر درون کودک بوده و به جای
این که اطرافیان را آزار دهد ،بیشتر موجب رنجش خود
کودک می شود( .)2وقتی ترس و اضطراب که واکنش
طبیعی در مقابل خطر است ،باعث افزایش سطح آشفتگی
برانگیخته شده نسبت به همساالن شود و پریشانی
غیرقابل مهاری را ایجاد کند ،نابهنجار تلقی شده و به
عنوان اختالل اضطرابی شناخته می شود( .)3شایع ترین
اختالالت اضطرابی در کودکان نیز شامل هراس خاص،
اضطراب فراگیر ،اضطراب اجتماعی و اضطراب جدایی
است(.)4
بررسی ها نشان می دهد که به طور کلی شیوع انواع
اختالالت اضطرابی در کـــودکان  6/5درصد است( )5و
در ایران نیز بین  2/6تا  41/2درصد برآورد شده است(.)6
اختالالت اضطرابی همبودی باالیی با اختالالت و
مشـــکالتی چون افسردگی ،سوء مصرف مواد ،اختالل
سلوک ،بیش فعالی و کمبود توجه ،اختالل نافرمانی،
خودکشی ،آسیـــب زدن به خود ،مشکالت تحصیلی و
ترک مدرسه و مشکالت خواب در کودکی و بزرگسالی
دارد( )7،8و به نظر می رسد که همین امر درمان
اختالالت اضطرابی را در کودکان مشــــکل می
کند( .)9با این حال ،مجموعه ای از شواهد نشان می دهد
که در حال حاضر ،کودکان در حال درمان به مراتب بسیار
کمتر از کودکانی هستند که به این اختالالت مبتال
هستند و کمبود تشخیص و درمان مشکالت عمده ای
در زمینه بهداشت عمومی در سراسر جهان به شمار می
روند()10،11؛ بنا بر این یافتن روش هایی برای درمان
چنین اختالالتی از اولویت های سالمت به شمار می رود.
از درمان هایی که برای اختالالت اضطرابی کودکان
و نوجوانان به کار گرفته شده و پشتوانه تجربی خوبی هم
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دارد درمـــان شــــناختی رفتاری( )CBTاست(.)12
 CBTبه عنوان یک درمان مبتنی بر شواهد طبقه بندی
می شود( )13و شواهد تجربی آن نشان داده که می تواند
اختالالت اضطرابی را به خوبی مورد هدف قرار
دهد(.)14،15
یکی از مداخالت درمانی که مبتنی بر  CBTاست و
برای درمان اضطراب کودکان تدوین شده ،برنامه درمانی
گربه مبارز( )CCPاست که تمرکز آن بر تغییر تفکر ،رفتار
و احساس است( CCP .)16رویکردی  16جلسه ای است
که در  8جلسه ابتدایی به آموزش مهارت های مقابله ای
روان شناختی و در  8جلسه دوم به تمرین این مهارت ها
در کودکان و نوجوانان  6تا  17سال می پـــردازد(.)17
به واسطه درمان ،کودکان توانایی هایی کسب می کنند
و قادر می شوند به  4سوال اساسی پاسخ دهند که این
سواالت در سرواژه  FEARجمع می شود :از چه چیزی
احساس ترس دارید( ،)Feelingانتظار دارید چه چیزهای
بدی اتفاق بیفتد( ،)Expectingچه نگرش ها و اقداماتی
می توانند کمک کننده باشــــند( )Attitudesو چه
می
حاصل
دستاوردهایی
و
نتــــایج
شود(.)18()Results
همان طور که  CCPپیش می رود ،کودکان یاد می
گیرند که افکار ،احساسات و واکنش های بدنی مرتبط با
اضطراب را تشخیص دهند ،خودگویی های ایجادکننده
اضطراب را به چالش بکشند ،مهارت های مقابله را رشد
دهند ،استفاده از مهارت های کارآمد را مورد ارزیابی قرار
دهند و برای خودشان به دلیل دستاوردهایشان پاداش
دهند( .)16،17به عبارتی ،هدف کلی ایـــن برنامه
درمانی تشخیص نشانه های تحریک کننده اضطراب و
در نتیجه استفاده از این نشانه ها به عنوان دستورالعملی
برای به کار گیری راهبردهای مدیریت اضطراب
است( .)9حتی امروزه برنامه های رایانه ای نیز مبتنی بر
 CCPایجاد شده و شواهد چشمگیری را از خود نشان
داده است( .)19شواهد پژوهشی نشان می دهد که CCP
می تواند در بهبود مشکالت اضطرابی کودکان بهبودی
حاصل کند( Michael .)20،21و همکاران در پژوهشی
نشان دادند که  CCPمی تواند کاهش معناداری در
نشانگان اضطراب فراگیر ایجاد کند( .)22در مطــــالعه
ای  Kendallو همکاران نشان دادند  71/28درصد از
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جدول شماره  .1خالصه جلسات CCP
جلسات
جلسه 1
جلسه 2

محتوای جلسات
برقراری ارتباط با مراجعین ،تعیین اهداف درمان ،شناسایی موقعیت های اضطراب زا و واکنش کودک به آن ها
آموزش احساسات مختلف ،شناسایی عالئم ایجاد شده در موقعیت اضطراب زا
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مشارکت کنندگانی که ابتدا تشخیص اضطراب دریافت
کرده بودند بعد از اتمام  CCPدیگر دارای اختالل
اضطراب تشخیص داده نشدند و  53/19درصد هم هیچ
کدام از معیارهای اختالل اضطراب را نشان ندادند(.)23
هر چند همانند بسیاری از برنامه های درمانی دیگر،
انتقادهایی برای  CCPمطـــرح شده اســـت( ،)18با
این وجود  Kendallو همکاران عنوان می کنند که
 CCPبسیار انعطاف پذیر و خالقانه طراحی شده و
متناسب با فردیت هر مراجع است و می تواند با هر
فرهنگی سازگار شود()24؛ بنا بر این با توجه به آگاهی
پایین درمانگران از  CCPو پژوهش های بسیار معدودی
که در کشور در مورد  CCPو اثرگذاری آن انجام شده و
هم چنین به دلیل مشکالتی که اختالالت اضطرابی می
توانند بر روی کودکان داشته باشند ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثربخشی  CCPبر نشانگان اختالل
اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی در کودکان انجام شد.
مواد و روش ها
طرح پژوهش این مطالعه ،آزمایشی و به صورت پیش
آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر سنین 8
تا  11ساله ناحیه  2شهر بندرعباس در سال تحصیلی
 98-1397بودند .از بین این افراد  32کودک بر اساس
مــالک های ورود به شیوه نمونه گیری خوشه ای
تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی 16 ،نفر در گروه
آزمایش و  16نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .روند اجرای
پژوهش به این صورت بود که ابتدا در  5مدرسه ناحیه 2
شهر بندرعباس(مدارس دخترانه و پسرانه مشیر دوانی،
دخترانه و پسرانه شهید علیرضایی ،دخترانه سید قطب)
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پرسش نامه پژوهش بین کودکان پخش شد و با کمک
روان شناس-پژوهشگر کودکان به سواالت پرسش نامه
پاسخ دادند .آن گاه کودکانی که در پرسش نامه پژوهش
نمره باالیی گرفتند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .نمونه هایی که در گروه آزمایش قرار گرفتند درمان
شناختی-رفتاری مبتنی بر گربه مبارز را بر اساس پروتکل
 )16،25( Kendallدر  16جلسه  45دقیقه ای و به
صورت  2جلسه در هفته و به صورت فردی دریافت
کردند در حالی که اعضای گروه گواه(شاهد) نیز در طول
این دوره هیچ آموزشی دریافت نکردند .جلسات درمانی
با هر دانش آموز در همان مدرسه دانش آموز و توسط
روان شناس دوره دیده انجام شد .پس آزمون نیز یک
هفته پس از آخرین جلسه اخذ شد.
مالک های ورود شامل کســب نمره باال در پرسش
نامه اختالالت اضطرابی بر اساس ،دارا بودن سن بین 8
تا  11سال ،سکونت در شهر بندرعباس ،تمایل کودکان
و تعهد کتبی والدین آن ها به حضور در تمامی جلسات
بود .اگر کودکان شرکت کننده حتی یک جلسه غیبت
داشتند و هم چنین در طول دوره از سایر خدمات مشاوره
و روان درمانی استفاده می کردند از روند پژوهش کنار
گذاشته می شدند .به منظور رعایت اصول اخالقی ،ابتدا
مجوزهای الزم از دانشگاه و آموزش و پرورش دریافت
شد و پس از مراجعه به مدارس و دریافت اجازه کتبی به
منظور بررسی کودکان ،پس از غربالگــــری کــودکان
ابتــدا با والدین کودکان تماس گرفته شـــد و پـــس
از بیان اهداف و چگونگی انجام کار و هم چنــــین
فوایدی که ممکن است کودکان آن ها از این دوره ببرند
رضایت آن ها اخذ شد.
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متغیر

اضطراب فراگیر
هراس اجتماعی

جدول شماره  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه
مرحله
کنترل
آزمایش
کمترین
انحراف استاندارد
میانگین
میانگین انحراف استاندارد کمترین بیشتری
ن
5
2/30
10/31
16
10
1/66
پیش آزمون 12/62
7
2/60
10/43
8
2
1/88
5/31
پس آزمون
7
2/98
11/62
16
6
3/93
پیش آزمون 11/87
7
2/89
12
12
2
2/47
5/56
پس آزمون

به منظــور انجام تحــــلیل کــوواریانس ،ابتدا
پیش فرض های آن بررسی شد و نتایج آن نشان داد که
شرایط اجرای تحلیل کوواریانس تک متغیری برقرار
است .در مقایسه تفاوت دو جنس در پس آزمون اضطراب
فراگیر و هراس اجتماعی ،نتایج نشان داد که بین دختر
اضطراب
آزمون
پس
در
پسر
و

بیشترین
15
16
15
16

فـــــــراگیـــــر( )P>0.05, F=0.149و هــــراس
اجتماعی( )P>0.05, F=1.25تفاوت معناداری وجود
ندارد.
جدول شماره  3تفاوت معناداری را بین دو گروه
آزمایش و کنترل در پس آزمون اضطراب فراگیر و هراس
اجتماعی و با کنترل اثر پیش آزمون و جنسیت نشان می
30
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مقیاس اضطراب کودکان اسپنس( :)SCASاین
پرسش نامه توسط  Spenceو همکاران با  45سوال به
منظور سنجش اضطراب کودکان  4تا  15ساله طراحی
شد .این مقیاس  6زیرمقیاس دارد که در این پژوهش از
زیرمقیاس های اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی
استفاده شد .نحوه نمره گذاری این مقیاس در طیف
لیکرتی  4درجه ای است و آزمودنی باید میزان موافقت
یا مخالفت خود را نسبت به هر سوال از صفر تا  3بیان
کند( .)26در بررسی ویژگی های این مقیاس ،موسوی و
همکاران نشان دادند که این مقیاس عالوه بر روایی
محتوایی داشتن ساختار  6عاملی ،اعتبار آن بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ بین  0/62تا  0/89قرار دارد(.)27
در پژوهش حاضر میزان ضریب آلفای کرونباخ آن برای
کل مقیاس  0/91و برای اضطراب فراگیر و هراس
اجتماعی به ترتیب  0/65و  0/67به دست آمد.

در این پژوهـــش برای توصیــف داده ها از شاخص
های آماری مانند میانگین و انحراف استاندارد و در سطح
استنباطی ،از آزمون تحلیل کوواریانس تک
متغیره( )ANCOVAتحلیل واریانس تــــک متغیره
( )ANOVAو به منظور کنترل اثرات پیش آزمون و
جنسیت استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها در این
پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSصورت پذیرفت.
یافته های پژوهش
نتایج بخش توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف
استاندارد سن شرکت کنندگان در گروه آزمایش
 9/0±37/95و در گروه کنترل  9/81±1/10بود .در هر
دو گروه  8پسر و  8دختر حضور داشتند .جدول شماره 2
میانگین ،انحراف استاندارد ،بیشترین و کمترین نمره در
هراس اجتماعی و اضطراب فراگیر را در دو گروه کنترل
و آزمایش نشان می دهد.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.1.27

جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه  10و 11
جلسه  12و 13
جلسه  14و 15
جلسه 16

آموزش عالئم جسمانی اضطراب ،شناسایی واکنش های جسمانی اضطراب زا
مالقات حضوری اول با والدین جهت افزایش همکاری آن ها در روند درمان و پاسخ گویی به سواالت احتمالی
آموزش تنفس دیافراگمی و آرمیدگی
آشنایی با خودگویی ها در موقعیت های اضطرابی ،تمایز بین خودگویی های اضطرابی و سازگارانه
کمک به مراجع برای تبدیل خودگویی های اضطرابی به خودگویی های سازگارانه ،آموزش مهارت حل مسئله برای مدیریت اضطراب
آشنایی مراجع با مفهوم پاداش و آموزش نمره دادن به خود بر اساس عملکرد
مالقات حضوری دوم با والدین ،جهت افزایش همکاری آن ها در روند درمان و پاسخگویی به سواالت
آشنایی سازی مراجع با منطق مواجهه ،طراحی سلسله مراتب ترس و اجرای تمرین مواجهه در موقعیت هایی که اضطراب کمی ایجاد میکنند
اجرای تمرین مواجهه در موقعیت هایی که اضطراب متوسطی ایجاد می کنند
اجرای تمرین مواجهه در موقعیت هایی که اضطراب زیادی ایجاد می کنند
تمرین مواجهه در یک موقعیت اضطرابی شدید ،طراحی خالصه جلسات درمانی در قالب یک روزنامه دیواری ،فیلم یا آگهی تبلیغاتی
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دهد .با توجه به مقادیر  Fاضطراب فراگیر ( )52/03و
هراس اجتماعی( )78/20و سطح معناداری آن()0/001
که کوچک تر از  0/05است( )P<0.05مشاهده می شود

گیرد و می آموزد که به نوعی بین این سه بعد چرخه ای
در جریان است و می تواند در وهله اول با تمرکز و تغییر
دادن افکار موجب بهبود دوتای دیگر شود( .)16وی به
نشانه های جسمانی اضطراب واقف می شود و وقتی
ظاهر شدن نشانه های اضطراب را می بیند سعی می
کند بر اساس مهارت های آموخته شده به کاهش و
فرونشانی اضطراب دست بزند.
نتایج دیــــگر این پژوهش نشان داد که  CCPمی
تواند در بهبود نشانگان هراس اجتماعی کارآمد باشد.
 Michaelو همکاران( )22و هم چنین  Kendallو
همکاران( )23در پژوهش های خود نشان دادند که
 CCPتوانایی بسیار خوبی در کاهش اضطراب کودکان
دارد .ضرغامی و همکاران نیز در پژوهشی نشان دادند
که  CCPمی تواند تا اندازه ای موجب بهبود عالئم
اضطراب در کودکان شود( Lenz .)21در فراتحلیلی
نشان داد که  CCPاز اثربخشی قابل توجهی برخوردار
است و مشاوران را با یک پروتکل درمانی انعطاف پذیر
و هدایت شده ای در کاهش مشکالت اضطرابی کودکان
و نوجوانان مواجه می سازد(.)18
کودکان دارای هراس اجتماعی ترس نامعقول و بیش
از اندازه ای از شرمساری یا تحقیر شدن در مناسبات
اجتماعی دارند .این افراد در برقراری ارتباط با دیگران،

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی  CCPبر
نشانگان اختالل اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی در
کودکان دارای اختالالت اضطرابی انجام شد .نتایج به
دست آمده نشان داد که  CCPمی تواند موجب بهبود
نشانگان اضطراب فراگیر در کودکان شود .همسو با این
پژوهش  Keehnو همکاران در پژوهشی بر روی
کودکان اتیسم نشان دادند که  CCPمی تواند موجب
کاهش معنادار سطح اضـــطراب در این کودکان
شود( .)20شکری میرحسینی و همکاران نیز به این نتیجه
رسیدند که  CCPمی تــــواند با تشخیص نشانه های
تحریک اضطراب ناخواسته به کودکان و استفاده از این
نشانه ها به عنوان راهنما در جهت به کار گیری
راهبردهای مدیریت اضطراب به کاهش اختالل های
اضطرابی در کودکان منجر شود(.)9
ریشه اضطراب فراگیر در افکار و باورهای فرد قرار
دارد( )28و  CCPدرمانی مبتنی بر  CBTاست که سعی
می کند باورها و افکار فرد را مورد هدف قرار دهدCCP .
به کودک یاد می دهد تا باورهایی را که موجب
نـــگرانی دائمی یا همان اضطراب فراگیر وی می شود،
شناسایی کند و به نوعی با آن ها مقابله کند .کودک بر
اساس  CCPرابطه بین افکار ،احساس و رفتار را یاد می
31
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جدول شماره  .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری جهت بررسی اثر درمان در اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی
F
مجذور اتا
سطح معناداری
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
متغیر
متغیر
0/020
0/460
0/560
2/42
1
2/42
اضطراب فراگیر
عرض از مبدأ
0/035
0/319
1/02
4/51
1
4/51
هراس اجتماعی
0/179
0/020
6/09
26/33
1
26/33
اضطراب فراگیر
اثر پیشآزمون
0/398
0/001
18/50
81/22
1
81/22
هراس اجتماعی
0/007
0/657
0/201
0/869
1
0/869
اضطراب فراگیر
اثر جنسیت
0/063
0/183
1/86
8/19
1
8/19
هراس اجتماعی
0/650
0/001
52/03
224/92
1
224/92
اضطراب فراگیر
اثر گروه(درمان)
0/736
0/001
78/20
343/36
1
343/36
هراس اجتماعی
4/32
29
121/03
اضطراب فراگیر
خطا
4/39
29
122/93
هراس اجتماعی
32
2350
اضطراب فراگیر
مجموع
32
3017
هراس اجتماعی

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.1.27

که بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون اضطراب
فراگیر و هراس اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
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دوست یابی و صحبت کردن در جمع مشکل دارند(.)29
به نظر می رسد که این کودکان در تفسیر امورات و
مناسبات اجتماعی سوگیری و خطاهایی دارند و آموزش
و اصالح این تفسیرهای اشتباه و ناکارآمد مقدمه ای بر
بهبود هراس اجتماعی آن ها است( )30که  CCPتا حد
بسیار زیادی می تواند در این زمینه موفق عمل کند.
 CCPبه این کودکان یاد می دهد که خودگویی های
منفی که باعث شکل گرفتن ،شدت یافتن و حفظ هراس
اجتماعی می شود را شناسایی کنند و به خوبی آن ها را
به چالش بکشانند(.)16،17
کودکــان ،همان طور که سرواژه  FEARنشان می
دهد ،یاد می گیرند که احساسات خود را شناسایی کنند،
بدترین اتفاقات را پیش بینی کنند و در جهت مقابله با
آن ها به دنبـــال اقدامات مناسب باشند .حتی آن ها یاد
می گیرند وقتی اقدام عملی مناسبی در برابر بعضی
شرایط نتوانستند بیابند یا به کار بگیرند ،حداقل می توانند
نگرش خود را تغییر دهند و همــین نگرش می تواند
موجب بهبود نشانگان اضطراب در آن ها شود( .)18به
هر حال ،آن چه در قلب  CCPقرار دارد ارائه دانش و
مهارت هایی به کودکان است که بر اساس آن کودک
دارای اضطراب یاد می گیرد که عالئم اضطراب و
چگونگی بروز آن را شناسایی کنند و در سطح درون
فردی و بین فردی بهترین و موثرترین اقدام را برای
مقابله با آن شناسایی و به کار بگیرد CCP .این فرآیند
را با دو قسمتی کردن جلسات آموزشی-تمریـــنی به
خوبی انجام می دهد و باعث می شود که کــودکان در
شناسایی و به کارگیری مهارت های مورد نیاز تبحر
خاصی پیدا کنند(.)17
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که جنسیت اثر
متفاوتی بر روی نـــتایج  CCPندارد و دختر و پسر می
توانند به یک اندازه از درمان بهره ببرند .می توان چنین
نتیجه گیری کرد که  CCPسعی دارد به هر دو جنس
یاد دهد که فارغ از جنسیت چگونه می توان افکار مشکل
زا و ناکارآمد را شناسایی و به طور موثری با مسائل و
چالش های زندگی مقابله کرد( .)30به عبارتی می توان
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گفت که  CCPبه طور مناسبی برای هر دو جنسیت
طراحی شده و می تواند کمک کننده کودکان دختر و
پسر در مواجهه با اضطراب و هراس خود ،باشد(.)15
به طور کلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که CCP
با ارائه دانش و مهارت های کاربردی به کودکان دارای
اختالالت اضطرابی ،موجب بهبود اضطراب فراگیر و
هراس اجتماعی در آنان می شود و می تواند به عنوان
یک روش بالینی موثر در مراکز درمانی به کار گرفته
شود .به هر حال به دلیل محدودیت های نمونه گیری و
عوامل مزاحمی که می تواند بر نتیجه حاصل شده تاثیر
بگذارند ،ضروری است در تعمیم نتایج احتیاط الزم
صورت گیرد .پیشنهاد می شود پژوهشگران به بررسی
اثربخشی  CCPدر سایر اختالالت و مشکالت هیجانی-
رفتاری در کودکان بپردازند و با وجود ارائه مداخله درمانی
مبتـــنی بر رایــانه از  ،CCPپیشنهاد می شود که
پژوهشگران به استفاده و بومی سازی این مداخله نیز
توجه داشته باشند.
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Effectiveness of Coping Cat Program on the Symptoms of
Generalized Anxiety Disorder and Social Phobia
in Male and Female Children with
Anxiety Disorders
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Abstract
Introduction: Anxiety disorders can cause
many problems for children. Therefore, it is
necessary to find ways to promote their
anxiety reduction. This study aimed to
evaluate the effectiveness of coping cat
program (CCP) on symptoms of generalized
anxiety disorder and social phobia in
children with anxiety disorders.

Anxiety Scale (SCAS) and analyzed by the
Analysis of Variance and Analysis of
Covariance.
Ethics
code:
IR.HUMS.REC.1398.127
Findings: The results showed significant
difference between the control and
experimental groups after the intervention.
Moreover, the CCP had a significant effect
on improving the generalized anxiety
(F=52.03, P<0.05) and social phobia
(F=78.20, P<0.05) in the experimental
group.

Materials & Methods: This experimental
study was conducted based on a pretestposttest design with a control group.
Statistical population consisted of all male
and female students aged 8 to 11 years with
anxiety disorders in Bandar Abbas, Iran
during 2019. This study included 32 children
who were selected through a random cluster
sampling method and were divided
randomly into two groups of experimental
and control. The experimental group was
subjected to 16 sessions of CCP. The data
were collected using the Spence Children’s

Discussion & Conclusions: According to the
findings, CCP is an effective way to improve
children's anxiety disorders and can have
many practical implications.
Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy,
Coping Cat, Generalized Anxiety, Social
Phobia
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