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Relationships between coping strategies of primary children with internalized disorder
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Abstract
Aim: The purpose of the present study was to investigate
the Relationships between coping strategies of primary
children & internalized disorder & its problems in Tehran.
Methods: This study was correlation research. The
population of the study was all the primary school
Students in Tehran, the sample of the study were 303
students (153=female & 150=male) were selected
according to clinical interview based on DSM and
questionary Form 143 students were diagnosed as
internalized patients. The Questionnaires were included,
coping strategies Questionnaire & Child Behavior check
list(CBCL), Teacher Report Form(TRF) of Achenbach
system of Empirically Based Assessment(Achenbach &
Rescorla, 2001). Results: Results show; there are strong
meaningful relationship between coping strategies &
internalized disorders in Adjusted strategies & Emotional
problems (P>0.01) & the less meaningful relationship
between adjusted strategies & Physical problems
(P<0.01). Adjusted strategies & Isolation predict directly
& Maladjusted strategies predict indirectly Emotional
problems. As well as, Adjusted strategies predict directly
& Maladjusted strategies predict indirectly Physical
problems. Also, isolated strategies have not meaningful
effectiveness. Conclusion:
Importance
of
coping
strategies and internalized problems was salient.
Keywords: coping strategies, internalized disorder,
primary school Students
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.یباشد
  م39 13 شآم زو ان م طق ع ابتدایی شهر تهران در سال
 رفتارهای مقابلهای دان
شآم زو ان م طق ع
  روش پژوهش از نوع هم سب تگی و جامعه آماری کلیه دان:روش
150 خد تر و

153 (  نفر303  حجم نمونه.  ب دو39 13 ابتدایی شهر تهران در سال

 نفر از آنها بر اساس پرسشنامه و مصاحبه بالینی دارای اختالالت143 . سپ ر) ب دو
 فهرست رفتاری ک دو ک و، ابزارهای پژوهش..درونی سازی شده شناسایی شدند
،فرم گزارش معلم از نظام سنجش مبتنی بر تجربة آشنباخ (آشنباخ و رسکورال
: یافتهها.) 1993  ) و پرسشنامه راهبردهای مقابلهای(فرایدنبرگ و ل یو س2001
یافتهها نشان داد که قویتر نی هم سب تگی بین راهبردهای مقابلهای و اختالالت
) و کمتر نیP>0/ 01 ( یافته با مشکالت عاطفی

)P<0/ 01 ( یافته با مشکالت بدنی

درونی شده در راهبرد سا شز

مقدار ضریب هم سب تگی نیز بین راهبرد سا شز

یافته و انزوایی به شکل مستقیم و راهبردهای

 راهبردهای سا شز.بدست آمد

 همچنین.یکنند
 شبینی م
 نایافته به شکل معکوس مشکالت عاطفی را پی
نایافته به شکل

یافته به شکل مستقیم و راهبردهای سا شز

سا شز

راهبردهای سا شز

 راهبردهای انزوایی در ا نی معادله.یکنند
 شبینی م
 معکوس مشکالت بدنی را پی
 یافتههای پژوهش حاضر: نتیجهگیری.یداری را داشت
 تأثیر گذاری غیر معن
.ارتباط مشکالت درونی سازی شده با راهبردهای مقابلهای را آشکار ساخته است
  دان، رفتارهای مقابلهای،یسازی شده
  مشکالت درون:کلمات کلیدی
شآم زو ان
ابتدایی
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مقدمه
از جمله اختالالتی که در دوران ن وجو انی با پیامدهای منفی اجتماعی ،سالمتی و رفتاری همراه است و افراد ،خانوا هد و جامعه را تحت

تأثیر قرار میدهد ،مشکالت رفتاری درونی سازیشده 2و برونیسازی 3شده است .نشانگان درونیسازی شده شامل پر شی انیهای درونی
ب هدو و از یالع م آن میتوان به کنارهگیری ،4شکایات سج مانی و احساسهای اضطراب 5و افسردگی 6اشاره نم دو (آش راکمه و خابن ا ،ن   

 .) 1997بنابرا ؛نی مشکالت درونیسازی شده به مشکالتی اطالق میشوند که ن ناش هههها ای بیماررری بررر خو ددد ف کرمتم در زز ززز اس نام ؛ت ن دد ددد
افسردگی ،اضطراب و شکایات سج مانی .کراوفورد و همکاران(  ) 2011در مدلی مشاهده کردند که رابطههه غیررر م میقتس ییی میاننن تنظیم م
م
هیجانی 7و اختاللهای درونی سازی شده ک دو کان و دوج دارد و در ا نی میان عاطفه منفی مادر نقش واسطهای و تعیین کنند هههای دارد.

ی ش یرتالاب هد نن ننن
شیری و همکاران(  )39 13نیز طی مطالعهای بر روی ک دو کان و ن وجو انان ایرانی نشان دادند که مشکالت درونی س زا ی ی

میزان شیوع را با مشکالت سج مانی 8کردن دارند .عامل نورزگرایی 9مادران نیز میتواند پیشبینی کننده اختاللهای برونی سازی شد ههه

شبینییی کنن بثم هد تتتتت اف یاز ش ش
ش
ی پپپ ی 
و درونی سازی شده خد تران باشد (خانجانی و همکاران .)19 13 ،نمره باالی وال ید ن نن در نو یارگزر ی ی
هیجانات منفی در ک دو ک و نمره باالی والد نی در برون گرایی پیشبینییی کنند ههه مثب تتت کنترللل کو ددد ک اس تتت (کومزززی و همک نارا ،،
 .) 2008بنابرا نی بسیاری از اختالالت درونی سازی شده ک دو کان ر شی ه در نوروز گرایی والد نی دارند.

از طرفی؛ م موهف تنیدگی 10به بروز یک حا ثد ة تهدیدآمیز و ار یز ابی شناختی شخص دارد و مقابله ،تال ششش ها ای ش هب یراتفر و یتخان    
منظور کنترل موقعیتهای تهدیدآمیز تعر فی

شده است(سارافینو .) 2002 ،بر اساس نظریه الزاروس و فولکمن 1985 ،رفتارهای مقابلهای

ی در وی شد ههه
در رویارویی با تنیدگی شامل دو فرایند میش دو  :فرایند م ئس لهمدار که طی آن فرد با م ئس لهای که عل تتت واقعییی آش گتف ی ی
است ،مواجه میش دو و فرایند هیجانمدار که بر اساس آن فرد ت شال

میکند پاسخهای هیجانی دوخ را تنظیم کند (برانون و همکاران،

 .) 2006ک دو کانی که از مشکالت درونی سازی رنج میبرند ،اغلب در حین تنیدگی از روشهای مقابلهای ناکارآمد 11و س ناراگزا ههه

12

یکنند (تامپ وس ن و همکاران.) 1993 ،
استفا هد م 
یانوس و همکاران(  ) 2008پس از مطالعهای بر روی ن وجو انانی که با اختالالت درون  ،دندش هداد صیخشت یزاس ی ن داد ناش ن هک د    

   

ن وجو انان مضطرب و افسر هد بیشتر از شی هو های مقابلهای اجتنابی 13استفا هد میکنند و همین امر م جو ب از دست رفتن امیدواری و عزت
یش دو .
نفس در آنها م 

در مطالعهای روشنچسلی(  )29 13با هدف تأثیر قصهگویی مبتنی بر آم شزو

یو
تها ای اجتم عا ی ی
مهارتهای اجتماعی بررر ب به ود م راه ت ت

مشکالت رفتاری دانشآم زو ان مبتال به اختالل رفتار مقابلهای و بیاعتنائی ،14نتی نعم شیازفا رب هویش نیا هک تفرگ هج ا زیم راد ان          
همکاری ،ابراز و دوج  ،15کنترل دوخ  16و مهارتهای اجتماعی تأثیر داشته و کاهش معن دا ا هدش هدید اهنآ یراتفر تالکشم رد یر

    
2

Internalized behavioral problem
Accommodation
4
Resignation
5
Anxiety
6
Depression
7
Emotional regulation
8
Physical problem
9
Neuroticism
10
Stressor
11
Inefficient coping
12
Maladaptive
13
Avoidance
14
Indifference
15
Self-assertiveness
3
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است .قاسم وپ ر و همکارانش(  )39 13نیز طی مطالعهای نشان دادند که ن وجو انان با اختالل نافرمانی مقابلهای از راهبردهای تنظیم هیجان

منفی و ن وجو انان بدون نافرمانی 17مقابلهای از راهبردهای تنظیم هیجان مث تب

بیشتری استفا هد میکنند .طهران ننیزا هد و همک ارا ننن( )39 13

نقش راهبردهای مقابلهای را در اختاللهای درونی سازی شده خد تران و سپ ران مشخص کر هد اند .همپل و همکاران (  )5 200نشان دادند
رفتارهای مقابلهای ناسازگارانه در ک دو کان با مشکالت سازگاری آنها ارتباط معناداری دارد .پرتو و همکاران(  ) 2011نشان دادند نوع

یتواند دوخ کارآمدی 18و سالمت روان فردی را پیشبینی کند .م ئس له اصلی ا نی است که مطالعهای تا کنون به بررسی
رفتار مقابلهای م 
شبینی یذپ ری رفتار مقابلهای بر اساس مشکالت درونی س درپن یزا ا هتخ   
ارتباطی بین مشکالت درونی سازی و رفتارهای مقابلهای و پی 
است لذا پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که خألهای برشمر هد شده را پر کند.
رو ش
ی شهررر
روش پژوهش حاضر از نوع هم سب تگی است .جامعه آماری مورد نظر در ا نی تحقیق بع ارتند از کلیه دانشآم زو ان م طق ععع ابت یاد ی ی
تهران که در سال  39 13مشغول به تحصیل ب هدو اند و حجم نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران  320نفررر محاسبههه گر ید ددد .کههه با ا
احتساب ریزش  303نفر (  153خد تر و  150سپ ر) و  143نفر از آنها براساس پرسشنامه و معاینات بالینی دارای اختالالت درونییی س زا ییی
شده شناسایی شدهاند.
ابزار پژوهش

فهرست رفتاری کودک و فرم گزارش معلم :نظام ارزیابی مبتنی بر تجربه آشنباخ که یک نظام تشخیصی مبتنی بر ط قب هههبندددی
ابعادی است ،سنجش جامعی از طیف وسیعی از مشکالت و کنشوری سازش ششی کودککک را در بررر م ممیگیر ددد و براای انو اعلاطم عا تت تتت
ش ا التخ لللها ای درون ننی سا ززز ی شد ههه
ش براای س جن ش ش
جمعیتی و همچنین پژوهش در نمونههای بالینی قابل کاربرد است .در ا ییی ن هوژپ ش ش
تهای مختلف ،از فرمهای گزارش معلم )(TRFو )(CBCLنظام آشنباخ استفا هد شد .این فرمها دارای دو بخش مجزا
ک دو کان در باف 
هستند :بخش نخ تس

به ارزشیابی صالحیتها و کنشوری سازشی 19ک دو ک میپردا دز و بخش دوم شامل  ۱۱۲ما هد درباره مشکالت

خاص ک دو کان است و وضعیت ک دو ک در هر ما هد با انتخاب یکی از سه گزینه نادرست( ،)۰تا حدی درست( )۱و ک ما ًالًالًالًال درس تتت ()۲
مشخص میش دو که هم بر مبنای م وق لههای  DSMو هم بر اساس نتایج مبتنی بر تجربه ،قابل نمره گذاری و تف سسس یر اس تتت  .در هوژپ ش ش
ش
ف و از معلماننن و والدددین
حاضر ،بخش اول پرسشنامه که به ارزشیابی صالحیتها و کنشوری سازشی ک دو ک منجر م ممیشو ددد  ،حذف ف
وخ استه شد تنها قسمت دوم پرسش نامه را تکمیل کنند.

مطالعا تت ت تحلی یی ل ماع لل لی آش ابن خخ خ و همک را ا نن ن(  ) ۱۹۹۵ب هه ه شک للل گیر یی ی  ۸عام للل ییی ا بع دد د ب هه ه نا ممم ه اا ای" اض ارط بب ب /اف درس گگ گی"،

ت ت جو ههه"" ،ناد ییی ده گ تفر ننن
"گوشهگیری/افسردگی"" ،شکا تی های سج مانی"" ،مشکالت اجتماعی"" ،مشکالت تفکررر"" ،م الکش ت ت

قواعد و رفتار پرخاشگرانه" منجر شده اس تتت  ۹ .س اؤ للل نی ییز ک د ه ررر ه ههیچ ییی ک از ا ییی ن  ۸مقی ییاس جا ای نگرفتند ،،در مقیاس سسی با ا عنواننن

"مشکالت دیگر" قرار دا هد شدند .در مقیاس نشانگان اضطراب /افسردگی شاهد نشانگانی نظیر گریه کردن ،ترسو و مضطرب ب دو ن و
س از افک را
و دوج ترسهایی نظیر هراسهای مرتبط با حیوانات یا موقعیتهای خاص ،ترس از مدرسههه وترس س

ییی ا اعماللل بد ،،شکا ایت از

دوست داشتنی ن دوب ن برای دیگران ،احساس بیارزشی و کهتری ،حساس ب دو ن و زودرنجی ،منزوی ب دو ن و صح تب

درباره دوخ کشی

هستیم .در مقیاس گوشهگیری /افسردگی والدین و معلمان به توصیف نشانههای تمایل به تنها ایی در کو کد  ،،خو دد اررری از ص بح تتت
16

Self- control
Indodedence
18
Self-efficiency
19
Adjusted Function
17
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کردن و ت دو ار ب دو ن ،کمرویی ،غمگینی ،لذت کم و کنددد و ب ود ننن انر ژژژ ی بودننن وی م ممیپردازنددد و ن اگناش ننن شکا ا تی هاییی امسج ننی
دربرگیرنده مشکالت سج مانی نظیر درد و ناراحتی ،سردرد و دل درد ،حالت ت وه ع و استفراغ ،مشکالت دیداری و وپ ستتی اس تتت کههه

ی شد ههه " با ا جمععع
علت پزشکی مشخصی برای آنها و دوج نداشته باشد (آشنباخ و ادلبروک .) ۱۹۸۱ ،نمر ههه "ا التخ لللها ای درون ننیس زا ی ی
ی /اف درس گگگی " و "شکا ا تی هاییی امسج ننی" بههه دس تتت م ممیآیددد ..آش ابن خخخ و
نمرههای سه عامل" اضطراب /اف درس گگگی"" ،گوشهههگیری ی

شها ایی کههه بههه
رسکورال (  ) ۲۰۰۱برای کمک به متخصصان و پژوه گش رانی که با ک دو کان سن مدرسه کار میکنند ،با استفا هد از پرس 
نظر روانپزشکان و روانشناسان با تجربه ،همسانی زیادی فراهم کردند  TRFو CBCLداشتند ،مقیاسهایی برای نمرهگ اذ
با م وق لههای تشخیصی و م وق لههای اختاللهای عاطفی(شامل افسر هد

ررری DSM

وخ یی و افسردگی مهاد ،)20اختاللهای اضطرابی (ش لما

ا التخ للل

میافت هه ه ،21اض ارط بب ب دج اا ایی 22و هار سس س اخ صص ص) ،ا التخ لل ل فزو نن ن کن ششش ی /23نارس ااایی ت جو هه ه 24و انوا عع ع فزو نن نکن شش ش و
اض ارط بب ب تعم مم ی 

فزونکنش/برانگیخته ،25اختالل شخصیت اجتنابی؛ اختالل رفتار؛ اختالل وسواس بی اختیاری26؛ اختالل رفتاررر مقابلهههای و اختاللها ای
یسازی  ۱و بدنی شکل  )۲را مشخص کردند.
بدنی (بدن 

در این میان ،اگر چه افسردگی و اضطراب به عنوان نشانگان متفاوت از تشخیص بالینی این اختاللها هستند ،اما این دو م موهف تا ا حددد
ط معن دا اررری ب ببین
زیادی با هم همپوشی دارند .به عنوان مثال ،مطالعات در و زیر  CBCLمورد ک دو کاننن م خش صصص ک در هههانددد کههه ارت اب ط ط
گزارشهای والدین در مقیاسهای اضطراب/افسردگی و گوشهگیری /افسردگی و تشخیص بالینی ا التخ للل اف درس گگگی م اه ددد و اف درس ههه
س در
وخ یی در ک دو کان و ن وجو انان و دوج دارد(ادلبروک و کاستلو .) ۱۹۸۸ ،با مراجعه به هنجارهای ارائه شده به تفکیک س ننن و نج س س
ایران معل مو میش دو که هر ک دو ک در کدام یک از سه قلمرو بالینی (نمرههای  Tباالتر از  ،) ۶۳مرزی (نمرهها ای  Tب ببین  ۶۰تا ا  ) ۶۳ییی ا
ش مبتن ننی بررر تجربههه آش ابن خخخ( )ASEBAضراایب
بهنجار (نمره  Tپایینتر از  ) ۶۰قرار دارد .در ان بط اق و هنجاریابی فرمهای نظا ممم س جن ش ش
آلفای کرونباخ در دامنه  0/ 65تا  0/ 85جای گرفته و ضرایب آلفای مقیاسسسها ا و ز ییی ر مقیاسسسهاییی  CBCLو  TRFب نی

 0/ 73و 0/ 83

یباشد .اعتبار آزمون– باز آزمون(در فاصله بین  5تا  8هفته) نشان داد که همه ضرایب هم سب تگی با  59درصد احتماللل معنا ا ه  دنتس ووو
م 
ش حاضر،،
ی .)4 38 1 ،در هوژپ ش ش
بین دامنه (0/ 97برای مقیاس برونسازی شده) و (0/ 38برای مقیاس مشکالت تفکررر) ق رار دارنددد(مین یا ی ی
اعتبار فرم گزارش معلم در پیش آزمون  0/39و در پس آزمون معادل  0/ 94اس ؛ت و در فرم گزارش معلم ،ضریب به دست آمده برای
پیش آزمون معادل  0/59و در پس آزمون  ۰ 0/39تعیین شده است.
پرسشنامه راهبردهای مقابلهای :ا نی مقیاس را که فرایدنبرگ و لویس در ساللل  1993در اس ارت للیا بررر اساسسس دا هد ها ای حاص للل از
گروههای سنی مختلف با اجرای تحلیل عاملی ،طراحی کر هد اند ،قادر است تفاوتهای درون فردی و ب ببین فر ددد ی را در س اتخا ررر کل للی
مقابلهها و من بط ق با فرم ویژه متمایز کند .در فرم ویژه از فرد وخ استه میش دو تا با تمرکز بر یک مشکل خاص به پرسشها ا پاس خخخ دهددد
اما در فرم کلی ،راهبردهای متداولی که فرد در مجم عو های از شرایط اتخاذ میکند تا با مشکالتش مقابله کند ،تعیین میش دو  .مقی ییاس

فرم ویژه که در این پژوهش به کار رفته است ،شامل  80سؤال است و  18راهبرد مقابلهای را تحت سه سبک مقابلهای "ح للل م لئس ههه"،

"مراجعه به دیگران" و "راهبردهای غیر سازنده" میسنجد .فرایدنبرگ و لویس .) 2004 ( ،هر یک از  18راهبرد شامل سه تا پنج سؤال
20

Major depression
Generalized anxiety
22
Separation anxiety
23
Hyper action disorder
24
Dysattendance
25
Activate
26
Obsessive- Compulsive disorder
21
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است و نمره گذاری آنها بر اساس مقیاس لیکرت به صورت همیشه ،اغلب ،گاهی اوقات ،به ندرت و هرگز انجام میش دو (فرایدنبرگ
ق با ا ان زاد هههگیرییی پیوس ض رات رر ررریب
ولویس .) 2004 ،اعتبار همه مقیاسها با آلفا ای کرون اب خخخ در جامعههه اس ایلارت  0/7و ابث تتت آن م باط ق ق
یو
هم سب تگی بازآزمایی 0/ 44 ،و ( 0/ 81فرایدنبرگ و لویس ) 2004 ،ب هدو است .در جامعه ایرانی ،حاجیزادگان ( )1583بههه اعتبار بای ی ی
روا سازی آزمون راهبردهای مقابلهای فرایدنبرگ و ل یو س (  ) 1993در جامعه ن وجو انان شهر تهران پردا تخ  .نتایج تحلیل ماع للی موا ددد
سه سبک مقابلهای سا شز

یافته(کمک طلبی ،پیوند وج یی ،ت شال

نگری و م هذ ببب گرایییی) و س زا ش شش نایافته

و پیشاپیش نگری ،مث تب

(نگرانی ذپ یری ،انکار ،پرخاشگری فعل ذپ یر و فعالیت بدنی) و انزوای مأیوسانه را متمایز کرد.
یافتهها
یهای دموگرافیک گروه نمونه مانند پایه تحصیلی و وضعیت بالینی بیمار به تفکیک جنسیت گزارش شده است.
در جدول  1ویژگ 
جدول  -1پایه تحصیلی و گروه در نمونه به تفکیک جنسیت
خد تر
متغیر

سپ ر
درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

پایه
کالس دوم

1

کالس س مو

51

% 16.8

51

% 16.8

% 0 .0

% 3 .0

1

کالس چهارم

14

% 13.5

44

% 14.5

کالس پنجم

61

% 20.1

54

% 17.8

درونی سازی شده

73

% 24.1

70

% 23.1

عادی

80

% 26.4

80

% 26.4

کل

153

% 50.5

150

% 49.5

گروه

چنانکه در جدول  1مشاهده میش دو  153خد تر و  150سپ ر در گروه نمونه حضور دارند که درکل  143نفر از آنها بر اساس پرس همانش
و معاینات بالینی دارای اختالالت درونی سازی شده شناسایی شدهاند .قویتر نی هم سب تگی بین متغیرهای مالک(راهبردهای مقابلهای)
یافته با مشکالت عاطفی به مقدار  0/ 57به دست آمده است که در س حط

با پی بش ین(اختالالت درونی شده) در راهبرد سا شز

یباشند .کمتر نی مقدار ضریب هم سب تگی نیز بین راهبرد سا شز
معنی دار م 

01

p> 0/

یافته با مشکالت بدنی به م ادق ررر  -. 415م رد هک دش هدهاش   

سطح  p< 0/ 01معنی دار است (جدول .)2
صهای توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی نمرات متغیرها
جدول  -2شاخ 
میانگین

متغیرها

انحراف معیار

اضطرابی

5.17

3.76

عاطفی

سا شز

1

4.66

3.45

**. 750

4.70

3.06

**. 609

**. 567

نایافته

16 . 61

83 . 10

**. 457

**. 570

**. 475

یافته

144.35

00 .12

**-. 420

61 . 32

.33 9

بدنی
سا شز

اضطرابی

عاطفی

بدنی

انزوا

سا شز

نایافته

سا شز

یافته

انزوا

**. 22 5

1
1
1

**-. 438

**-. 415

**-. 425

1

**. 550

**. 456

**. 649

**-.086

1

=, **p<0/01,*p<0/05 303 N

به منظور بررسی دقیق رابطه بین راهبردهای مقابلهای با مشکالت درونی سازی شده از روش رگرس سسیون چن تمد غغغیری اس دش هدافت    ک ککه
الخ صهای از نتایج حاصل این تحلیلها در جدول  3گزارش شده است .در ا نی تحلیل رگرسیون هر مشکل به تنهایی یک متغیر مالک
در نظر گرفته شده است.
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نتایج گزارش شده در جدول  3نشان میدهد راهبردهای سا شز

یافته و انزوایی به شکل مستقیم با مقدار ضریب تعیین استاندارد 0. 299
نایافته در ا نی معادله تأثیر گذاری معکوس

شبینی میکنند .راهبردهای سا شز
در سطح معنی داری  p< 0 .000مشکالت اضطرابی را پی 
و غیر معناداری را نشان دا هد است.

جدول -3نتایج تحلیل رگرسیون رفتارهای مقابلهای با مشکالت درونی سازی شده
متغیرمالک
اضطرابی

متغیر پیشین
سا شز

نایافته

سا شز

یافته

Beta
0.208

-

انزوا
عاطفی

سا شز

نایافته

سا شز

یافته

-

انزوا
بدنی

سا شز

نایافته

سا شز

یافته

انزوا

-

T
3.286

p
0.001

4 .92 1-

0.055

0.301

50 8 3.

0.000

2 0.37

6.265

0.000

0.127

0.129

.100 2-

R2
0.299

0.384

0.037

0.220

3.006

0.003

0.315

1 .90 4

0.000

3.085 -

2 0.00

1.403

2 0.16

0.206
0.111

0.279

F

P

88 . 43

69 . 63

85 . 39

در جدول  3مشاهده میش دو راهبردهای سا شز یافته و انزوایی به شکل مستقیم و راهبردهای سا شز

0.000

0.000

0.000

نایافته به شکل معکوسسس ب رادقم ا   

ضریب تعیین استاندارد  0.483در سطح معنی داری  p< 0 .000مشکالت عاطفی را پیشبینی میکنند .همچنین راهبردهای سا شز
به شکل مستقیم و راهبردهای سا شز

نایافته به شکل معکوس با مقدار ضریب تعیین استاندارد  0. 279در س عم حط نن نننی داری

یافته

p< 0 .000

مشکالت بدنی را پیشبینی میکنند .راهبردهای انزوایی در ا نی معادله تأثیر گذاری غیر معنی داری را نشان دا هد است.
بحث و نتیجهگیری
شآم زو ان م طق ع ابتدایی میباشددد و نت جیا
تحقیق حاضر با هدف پیشبینی مشکالت درونی سازی شده بر اساس رفتارهای مقابلهای دان 
نشان داد که راهبردهای مقابلهای با اختالالت درونی شده در راهبرد سا شز
و هم سب تگی بین راهبرد سا شز

یافته با مشکالت عاطفی هم سب تگی معنیدار و یز ادی دارد

یافته با مشکالت بدنی معنیدار ،اما کم اس تتت  .راهبردها ای س زا ش

مشکالت اضطرابی را پیشبینی میکنند .راهبردهای سا شز

یافتههه و انزوایییی ب  ه شش شششکل م تس ققق یم

نایافته در این معادله تأثیر گذاری معکوس و غیر معنی داری را ن د ناش ا هد

است.
نتایج این پژوهش هم وس با پژوهشهای تامپ وس ن و همکاران (  ،) 1993یانوس و همکاران (  ،) 2008روشن چسلی (  ،)29 13قاسمممپوررر و
همکارانش(  ،)39 13طهرانیزا هد و همکاران(  ،)39 13همپل و همکاران(  )5 200و پرتو و همکاران (  ) 2011میباشد .نشانگان رفتاری به
خصوص هنگامی که ک دو کان شرای شط ان را به صورت تهدیدکننده و برانگیزاننده اضطراب دریافت میکنند اغلب منبعث از ال وگ های
شناختی منفی هستند و به تعمیم واکنشهای هیجانی تنیدگیزا منجر میشوند .احساس اضطراب ،درماندگی و پریشانی ک دو کان را به
هم میریزد و در تواناییها شی ان برای مقابله با محرکهای محیطی تدا لخ میکند .رایجت یر ن نن رفت  رد را اا ییی ن موقعی ییت ،اجتن رود و با
شدن از موقعیت یا با دز اری است.
رویدادهای فعال کننده و وع امل محیطی زندگی روزمره ک دو کان ،رفتارها و وع اطف یکسانی در همه ک دو کان بر نمیانگیزند .بع هوال
در یک چهارچوب رفتاری -شناختی ،شنا تخ ها میانجی تجربههای هیجانی و رفتارهای ک دو ک مح وس ب م ممیشونددد .ت خانش مسج تت تتتی
رمزگردانی شده ک دو کان از محیط بیرونی ،تعیین کننده پاسخها ای رفتاررری و هی اج ننی ک دو ک ککان اس  .ت اا ییی ن ت سج مممها ای ش خان تتی ،با
طاند.
تهای ،ذهنی متفاوتی مانند قع اید ،معانی و تصاویر ذهنی ،باورها ،اسنادها و انتظارها مرتب 
فعالی 
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مهارتهای مختلف مثل مهارتهای اجتماعی میتواند در تشو وویق ک دو ک زفا هب ناناوجون و نا ا ااا ااااایش تعام لللها ای اجتما ععع ی و

ارتباط با همساالن مؤثر باشد .این مهارتها که اغلب برای ک دو کان مبتال به درونی سا ززز ی اس هدافت م ممیشو ددد  ،از ش نارب تد گگگ یخت گگگ ی،
تحریک ذپ یری و نوسانهای خلقی در مبتالیان به اختاللهای درونی سازی شده میتوانند ،بکاهند.
یکی از محدود تی های ا نی مطالعه ا نی است که محدود به جامعه دانشآم زو ان مدارس ابتدایی شهر تهران میباشد و همین امر امک نا
تعمیم آنرا محدود میکند .به همین دلیل پیشنهاد میش دو تا بر روی نمونه بزرگتر و در گید ر شهرها نیز ا نی مطالعه یا مطالع یا زا یتا ن
دست صورت گیرند.
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