فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری

ISSN: 2717-1345
www.jobssar.ir

سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر طرحوارهدرمانی هیجانی بر نشخوار فکری و تداوم
هیجانی در مادران کودکان کمتوان ذهنی
صفورا کیوانلو ،1زهره رفیعی راد ،2محمد نریمانی ،3سجاد

بشرپور4

 1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

 2دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران(نویسنده مسئول)
 3استاد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 4استاد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

چکیده
امروزه مادران کودکان کم توان ذهنی دارای مشکالت هیجانی بسیاری هستند .بنابراین هدف از پژوهش حاضر اثربخشی
گروهدرمانی مبتنی بر طرحوارهدرمانی هیجانی بر نشخوار فکری و تداوم هیجانی مادران کودکان کمتوان ذهنی بود .این پژوهش
نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش کلیه مادران دارای کودک کمتوان ذهنی
کمتر از پانزده سال ،شهرستان اردبیل در بهار سال  1399بود .با مراجعه به اداره بهزیستی شهر اردبیل از بین مراکز توانبخشی
و مدارس استثنایی به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحله 4 ،مرکز و مدرسه انتخاب شد و تعداد  40نفر از خانوادههای
کودکان مبتال به اختالل کمتوان ذهنی را به روش نمونهگیری تصادفی ساده و همخوان با مالکهای ورودی پژوهش و متمایل
به شرکت در درمان از مرکز بهزیستی شهرستان اردبیل انتخاب کرده و مادران خانواده به صورت گمارش تصادفی در دو گروه،
آزمایش ( )n=20و کنترل ( )n=20قرار گرفتند .گروه آزمایش 10 ،جلسه ،طرحوارهدرمانی هیجانی گروهی را دریافت کرده اما
گروه کنترل دریافتی نداشتند .اعضای دو گروه به مقیاس طرحوارههای هیجانی لیهی( )2002قبل و پس از درمان پاسخ دادند.
برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج نشان داد که اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر طرحوارهدرمانی
هیجانی بر نشخوار فکری ( )P>0/01و تداوم هیجانی ( )P>0/01معنیدار است .بهعبارت دیگر این درمان باعث کاهش معنادار
در نمرات متغیرهای نشخوار فکری و تداوم هیجانی در مادران کودکان کمتوان ذهنی مورد مطالعه در گروه آزمایش نسبت به
گروه کنترل شد .بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که طرحوارهدرمانی هیجانی میتواند بهعنوان یک درمان موثر در
اصالح بسیاری از طرحوارههای هیجانی مادران کودکان کمتوان ذهنی مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :طرحوارهدرمانی هیجانی ،نشخوار فکری ،تداوم هیجانی ،کمتوانی ذهنی.
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 .1مقدمه
کمتوانیذهنی 1یا

ناتوانی هوشی با شرایطی یکسان و به یک میزان و با علتهای مشابه و آثار همانند ،در همه افراد
کمتوانذهنی مشاهده نمیگردد (هاالهان ،کافمن ،پولن و بادار .)2020 2،نخستین بار ،انجمن عقبماندگیذهنی آمریکا در سال
 1961از واژه عقبماندگیذهنی3استفاده نمود .در واقع ،عقبماندگیذهنی جایگزین واژههایی مانند سبک مغز ،کودن ،احمق،
کانا ،کالیو و نابهنجاری ذهنی گردید (عاشوری و یزدانیپور .)1397 ،در سال  ،2007انجمن عقبماندگیذهنی آمریکا به انجمن
ناتوانی هوشی و تحولی آمریکا تغییر نام پیدا کرد و برای نخستین بار در همان سال ،واژه ناتوانی هوشی یا کمتوانی ذهنی را به
جای عقبماندگیذهنی به کار بردند و کمتوانیذهنی در گروه اختاللهای هوشی تحولی قرار گرفت .در حال حاضر ،واژه
عقبماندگیذهنی منسوخ گردیده و همه مراکز علمی واژه کمتوانی ذهنی را تأیید مینمایند (عاشوری و جلیلآبکنار.)2016 ،
کمتوانیذهنی به محدودیتهای اساسی در کارکرد هوشی (هوشبهر  70تا  75یا کمتر) و رفتار سازشی که بهصورت مهارتهای
سازشی مفهومی ،اجتماعی و عملی در دوره تحول (قبل از  18سالگی) محسوب میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2013 ،
دیدگاه سیستمی و خانواده درمانی در تعیین میزان آسیبشناسی خانواده بر این نکته تاکید میکنند که خانواده به عنوان یک
واحد تعاملی ،از اعضای خود تأثیر میگیرد .به طوری که تعامالت درون خانواده یکی از عوامل تعیینکننده سالمت روانی
میباشد .روابط درون خانواده چنانچه به نحوی باشد که منتج به اضطراب برای افراد گروه گردد ،امنیت روانی افراد را به خطر
میاندازد و این خود میتواند سرمنشاء بسیاری از مشکالت روانی ،رفتاری و شخصیتی آنها گردد  .با این نگرش اختالل یک
عضوء خانواده بر کارکردهای مختلف تمام اعضاء تأثیرگذار میباشد (سیداسماعیلیقمی ،کاظمی و پزشک .)1394 ،افراد در این
سیستم بهطور پیوسته در تالش برای رسیدن به تعادل مجدد تکامل پیدا میکنند .در این میان تولد یک کودک با ناتوانیهای
رشدی موجب بروز مشکلی جدی در حفظ این تعادل شده و خانواده را به سمت تجربهی مشکالت مربوط به آن سوق میدهد
(کندال و مریک .)2015 4،تولد کودک کمتوان ذهنی اغلب به عنوان شوک شدیدی در خانواده تلقی میشود و در شرایط
معمول زندگی اختالل ایجاد میکند (قاسمیپور و روشن .)1398 ،مطالعات نشان داده است که وجود کودک با محدودیت
عملکردی و وابستگی طوالنی ،نیازمند مراقبت ویژه است و تمام نیروی مادر را بر خود متمرکز میکند .مادر نمیتواند به ابعاد
دیگر زندگی رسیدگی کند و سالمت مادر و خانواده به خطر میافتد (بذرافشان و حجتی .)1398 ،والدین و بهخصوص مادران
این کودکان با مشکالت متعدد و شرایط دشواری روبهرو هستند (الهوورانی ،حاسان و بتینه.)2017 5،
در مورد این مسئله میتوان اذعان داشت که درمانهای مرتبط با تنظیم هیجان با کمک به شناسایی هیجانهای مثبت و
منفی ،آموختن راهبردهای پذیرش هیجانهای مثبت و منفی ،اصالح باورهای نادرست در خصوص هیجانها و آموزش باورهای
صحیح در مورد زندگی و آینده و غیره ،زمینه را برای شناسایی ،ثبات و مدیریت عواطف و هیجانات مادران دارای فرزند معلول
فراهم ساخته و در نتیجه منجر به کاهش عواطف منفی آنان میگردد؛ چرا که گلیدن ،بلینگ و جاب ،)2016( 6در پژوهش
خود نشان دادند مادران کودکان کمتوان ذهنی نمره بیشتری را در روانرنجوری (مانند خشم و ترس و افسردگی و به طور کلی
عواطف منفی) نسبت به مادران کودکان طبیعی داشتند که نشان میدهد آنها ثبات هیجانی کمتری نسبت به مادران کودکان
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طبیعی دارند .طرحواره درمانی هیجانی شکل جدیدی از درمان شناختی رفتاری است که لیهی با اقتباس از نظریه شناختی
بک ،طرحواره درمانی یانگ ،الگو فراشناختی ولز و رویدادهای مبتنی بر پذیرش برای درمان مشکالت هیجانی تدوین نمود
(لیهی .)2002 7،طرحواره درمانی هیجانی یک الگوی اجتماعی -شناختی از هیجان و نظم جویی هیجانی است زیرا از نگاه
لیهی هیجان ها هم یک پدیده فردی و هم اجتماعی می باشند که توسط خود فرد و دیگران مورد تفسیر قرار می گیرند و
تغییرات این تفاسیر (تفسیر خود فرد و دیگران) باعث تغییر در شدت و نارسا نظم جویی هیجانی می شود .طبق این الگو،
تفاوت های موجود بین افراد ازنظر تفاسیر ،ارزیابی ها ،میل به اقدام و راهبردهای رفتاری مربوط به هیجان های آنان،
طرحوارههای هیجانی نامیده میشود (لیهی.)2015 ،
در این الگو ،در زمان تجربه یک هیجان ناخوشایند ،این راهبردها و فرایندهای تفسیر به کار گرفته میشوند .اولین گام در
هنگام ظهور یک هیجان ،توجه کردن به آن هیجان است که هم میتواند شامل توجه و هم برچسب زدن به هیجان ها باشد.
دومین گام در الگو لیهی اجتناب شناختی و هیجانی از هیجان است (لیهی .)2018 ،این اجتناب می تواند هم به صورت طبیعی
و هم به صورت بیمارگونه مصرف مواد مخدر ،نشخوار فکری و نگرانی ،پرخوری رخ دهد .این تفاسیر و راهبردها یا همان
طرحواره های هیجانی ،موانعی برای درمان شناختی رفتاری هستند ،چون مواجهه طوالنی در تضاد با نظریه فرد در این باره
است که اضطراب چگونه مدیریت میشود (لیهی .)2007 ،لیهی برای طرحواره های هیجانی  14بعد را در نظر میگیرد که این
ابعاد راهبردهای مقابله و تفاسیر گوناگون مربوط به هیجانها را توصیف میکنند و بر اساس مقیاس طرحواره های هیجانی
لیهی استوار هستند .این ابعاد چهاردهگانه عبارتاند از  :اعتباربخشی هیجانی ،درک هیجانی ،احساس گناه ،دیدگاه سادهانگارانه
درباره هیجان ،ارزشهای برتر ،کنترل ،کرختی ،نیاز به خردگرا بودن ،دوام ،همگانی بودن هیجان ،پذیرش احساسها ،نشخوار
فکری ،ابراز و سرزنش (لیهی .)2015 ،فعال شدن طرحواره گناه و شرم درباره یک هیجان و به دنبال آن سرزنش موجب به
کارگیری راهبردهای مقابله ای ناکارآمدی میشود که یکی از آنها نشخوار ذهنی افکار است .این بعد نشان میدهد که افراد تا
چه اندازه روی یک هیجان متمرکز میگردد و مکرراً تجربه منفی خود را مرور مینمایند .افرادی که در این طرحواره نمرهی
باالیی میگیرند ،هنگام مواجه شدن با هیجانهای ناخوشایند مدام ذهن خود را با افکاری مانند اینکه "چه خطایی از من سر
زده که چنین احساسی دارم؟ چهطور میتوانم از شر این احساسات رهایی یابم؟" درگیر میکنند .بیمار باور دارد که نشخوار
ذهنی موجب پاسخی خواهد شد تا توضیح دهد چرا او هیجانی دارد که نادرست است (لیهی .)2015 ،طرحواره هیجانی تداوم
یا مدت به این باور داللت دارند که هیجانهای ناخوشایند مانند اضطراب یا افسردگی مدت زیادی باقی میمانند .در واقع فرد
پیش بینی مینمایند که "چون االن احساس غم دارم تا هیشه غمگین خواهم ماند" .تمرکز بر یک عنصر با کنار گذاشتن سایر
عوامل مؤثر و تخمین کمتر از حد واقعی تاثیر عوامل تسکیندهنده ،از پیامدهای داشتن این باور میباشد .افرادی که این باور
در آن ها قوی میباشد از آزمایش رفتاری اجتناب مینمایند و این خود موجب حفظ و گسترش آن مینمایند .تغییر باور مدت
هیجان ،عاملی مهم در افزایش توانایی تحمل هیجان میباشد .پژوهشها نشان داده است افراد مبتال به وسواسی جبری بر این
باورند که اگردر معرض آلودگی قرار گیرند و از عمل اجبار پیشگیری مینمایند ،اضطراب آنها تا مدت نامحدودی ادامه خواهد
یافت .بیماران مبتال به اختالل پانیک هم بر این باور هستند که اضطراب آن ها بیپایان خواهد بود .در پژوهشهای دیگری که
بر روی اختالل افسردگی صورت گرفته نشان داده شده است که باور در مورد مدت افکار و هیجانها در تداوم اختالل نقش
دارند (لیهی.)2015 ،
بسیاری از نظریهپردازان در حوزه آسیب شناسی روانی در تبیین اختالالت روانی ،نقش و جایگاه متفاوتی را برای هیجانها قائل
شدهاند .امروزه گذشته از مدلهای التقاطی ،بسیاری از نظریات شناختی نیز به نقش پررنگ هیجانها در تحول و تداوم
اختالالت روانی پیبردهاند ،به طوری که بسیاری از آنها هیجانها را همتراز با شناختها در ایجاد اختالالت روانی میدانند و به
7

Leahy
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سمت مدلهای شناختی هیجانی حرکت کردهاند (لیهی .)2015 ،هستهی مرکزی درمان در این پژوهش آموزش راهبردهای
طرحوارههای هیجانی مبتنی بر تنظیم هیجان است که در نظریهی طرحواره درمانی هیجانی لیهی به آن اشاره شده است؛ با
توجه به نقش هیجان و مدیریت آن در خانوادههایی که دارای کودک مبتال به اختالل هستند ،بررسی علمی تأثیر این درمان در
طرحوارههای هیجانی نشخوار فکری و احساس گناه مادران کودکان مبتال به اختالل کم توانی ذهنی ضروری است .بنابراین
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر طرحوارههای هیجانی ناسازگار نشخوار
فکری و احساس گناه در مادران کودکان کمتوان ذهنی میباشد.
 .2روش
پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نوع تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل
میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مادران کودکان کمتوان ذهنی کمتر از پانزدهسال ،شهرستان اردبیل در بهار سال
 1399تشکیل میدادند .که از این تعداد 40،نفر از خانوادههای کودکان مبتال به اختالل کمتوان ذهنی را به روش نمونهگیری
تصادفی ساده و همخوان با مالکهای ورودی پژوهش و متمایل به شرکت در درمان از مرکز بهزیستی شهرستان اردبیل انتخاب
کرده و مادران خانواده را به صورت گمارش تصادفی دردو گروه ،آزمایش ( )n=20و کنترل ( )n=20قرار گرفتند .مالکهای
ورود به پژوهش حاضر شامل :داشتن حداقل یک فرزند مبتال به اختالل کمتوان ذهنی برای گروه مادران کودکان کمتوان ذهنی
بر طبق مالکهای تشخیصی راهنمای آماری و تشخیصی بیماریهای روانی انجمن روانپزشکی آمریکا ،برخورداری از سطح
تحصیالت حداقل دیپلم ،قرار داشتن در دامنه سنی  20تا  50سال ،رضایت و موافقت برای حضور در پژوهش و معیارهای
خروج از مطالعه شامل؛ داشتن بیش از یک فرزند مبتال به اختالل کم توان ذهنی ،عدم رضایت و همکاری در پژوهش و استفاده
از درمان های روانشناختی یا دارو درمانی برای مشکالت روحی در شش ماه گذشته و داشتن بیماری جسمی و سوء مصرف مواد
میباشد .سپس روش طرحواره درمانی هیجانی طی  10جلسه  2ساعته بر روی گروه آزمایش اجرا گردید ولی گروه کنترل در
لیست انتظار قرار گرفته و مداخلهای دریافت نکرد .و در پایان اعضای دو گروه به پرسشنامهها مجدداً پاسخ دادند و دادههای
پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در جدول  1پروتکل درمانی طرحوارههای
هیجانی توضیح داده شد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه طرحوارهدرمانی هیجانی لیهی :(LESS)8مقیاس طرحوارهدرمانی هیجانی لیهی ،توسط لیهی در سال 2002
و به منظور شفاف سازی باورها و راهبردهای افراد در مقابل هیجانات و طرحوارههای هیجانی آنها معرفی شده است .در این
مقیاس افراد دیدگاه خود را درباره  50عبارت و در یک مقیاس  6گزینهای بین ( 1کامالً نادرست) تا ( 6کامالً درست) ابراز
میدارند .اعتباربخشی هیجانی ،درک هیجانی ،احساس گناه ،سادهانگاری هیجانی ،پیگیری ارزشهای باالتر ،کنترل بیحسی
هیجانی ،نیاز به منطقگرایی ،تداوم هیجانی ،همگانی بودن هیج انات ،پذیرش هیجانات ،نشخوار ذهنی ،ابراز هیجانی و سرزنش
دیگران ،طرحوارههای هیجانی مورد ارزیابی در این مقیاس میباشد .هر یک از این ابعاد بین  2تا  7عبارت را در خود گنجانده
است .سؤاالت  36 ،1 ،28 ،9 ،50 ،20 ،12 ،2 ،19 ،3 ،29 ،44 ،27 ،7 ،25 ،45 ،33 ،10 ،5 ،49 ،16به صورت معکوس
نمرهگذاری میشود .از آن جا که برخی از ابعاد طرحوارههای ناسازگار و برخی طرحوارههای سازگار را میسنجد لذا نمرهکلی
وجود ندارد و نمرات هر بعد جداگانه محاسبه میشود (لیهی .)2002 ،در مطالعهای که بر روی  1286شرکتکننده بر روی فرم
اصلی این مقیاس انجام شد ،همسانی درونی باالیی به میزان  0/80گزارش شده است (لیهی .)2011 ،همچنین در مطالعهای

8
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دیگر آلفای کرونباخ آن  0/86و ضریب اعتبار و نیمه آن برابر با  0/70گزارش شده است (باردن ،فرگوس و اورکت .)20129،در
پژوهش خانزاده ،ادریسی ،محمدخانی و سعیدیان در سال  1392همبستگی هر گویه را با نمره کل زیر مقیاس مربوط به آن
بین  0/52تا  0/92و همبستگی هر گویه با نمره کل مقیاس را بین  0/12تا  0/52به دست آوردهاند .پایایی این مقیاس از
طریق روش بازآزمایی در فاصله دو هففته باری کل مقیاس  0/78و برای زیر مقیاسها در دامنه بین  0/56تا  0/71است
(خانزاده و همکاران .)1392 ،همچنین ،از پرسشنامه جمعیت شناسی (ضمیمه شده به پرسشنامهها) جهت سنجش متغیرهای
جمعیت شناختی نظیر سن مادر و کودک ،میزان تحصیالت مادر ،جنسیت کودک ،تنها در مرحله پیش آزمون ،استفاده گردید.
جدول  :1پکیج موضوعات و محتوای طرحوارهدرمانی هیجانی
مراحل

موضوعات

محتوای مداخله

1

سنجش

آشنایی درمانگر با اعضای گروه و اعضا با یکدیگر ،توضیح هریک از اعضا در مورد

2

ارزیابی اولیه میزان متغیرها

هدف از شرکت در گروه ،سنجش خط پایه اول ،امضای قرارداد رفتاری شرکت در
پژوهش ،تعیین زمان حضور برای شرکت در درمان
تبیین متغیر براساس الگوی طرحواره های هیجانی ،شناسایی طرحواره های هیجانی
دردسرساز ،ارائه نظریهای درباره هیجان ،ارائه الگویی از هیجان به آزمودنیها جهت
افزایش درک و فهم اعضا از هیجان ،بیان منطق و مراحل مداخله .تمرین توجه آگاهی
انفصالی ،تکلیف منزل :توجه آگاهی انفصالی
3

بررسی

تکلیف

منزل،

اعتباریابی هیجانی

بررسی مقاومت در برابر اعتباریابی و مفهوم آن ،شناسایی خاستگاههای مختلف
طرحوارههای هیجانی اعتبار زاد ،شناسایی پاسخهای مشکلزا به اعتبارزدایی ،ابداع
راهبردهای انطباقی برای سازش با اعتبارزدایی ،تکلیف منزل :اعتبار بخشی دلسوزانه
به خویشتن و توجه آگاهی انفصالی به هیجان.

4

منزل،

برچسب زنی و افتراق هیجانها از یکدیگر ،بهنجار سازی تجربه هیجانی ،افزایش

بررسی

تکلیف

اعتباریابی هیجانی و چالش با

تحمل احساسات مختلط ،استعاره انسان کامل ،تلکیف منزل :ثبت مزایا و معایب این ل

هیجانی

وبه که هیجانهای من غیر طبیعی هستند و بررسی اینکه آیا افراد دیگری نیز این

طرحواره
5

های

دردسرساز.

هیجان تنها با تجربه میکنند همراه با توجه آگاهی انفصالی به هیجان.

بررسی تکلیف منزل ،چالش با

افزایش قدرت پذیرش احساسات ،استعاره مهمان ،آموزش گذرا بودن هیجان ،تمایز

هیجانی

سرن هیجان و اقدام ،تجربه کردن هیجان به صورت موج ،آزمایش رفتاری پیشبینی

طرحوارههای
6

دردسرساز

عاطفی .ذهن منزل :مشاهده و توصیف هیجان.

بررسی تکلیف منزل ،پذیرش

افزایش قدرت پذیرش احساسات ،اقدام متضاد و همجوشی زدایی ،اتخاذ موضعی به

بنیادین احساسات

دور از قضاوت برای هیجان ،انجام آزمایش رفتاری جهت آزمودن باورهای هیجانی
غلط ،تمرن نامه نگاری دلسوزانه ،تکلیف منزل :اقدام متضاد و نامه نگاری دلسوزانه

7

بررسی تکلیف منزل ،تقویت

تقویت آگاهی هیجانی ،القای هیجان ،فضاسازی هیجانی ،بررسی هیجان به عنوان

پردازش هیجانی

هدف ،تکلیف منزل :در جستجوی هیجانهای مثبت و ثبت افکار هوشمند به لحاظ
هیجانی.

8
9

بررسی تکلیف منزل ،رنجش

باال رفتن از نردبان مفاهیم برتر ،نقص کامیابی ،شناسایی افکار خود آیند ،تمایز افکار از

سودمند و بازسازی شناختی

احساسات ،فن پیکان رو به پایین ،فاجعه زدایی ،تکلیف منزل :دسته بندی افکار منفی

بررسی تکلیف منزل ،بازسازی

فن وکیل مدافع ،بررسی شواهد افکار منفی ،بررسی معایب و مزایای افکار منفی فن

شناختی

درجه بندی میزان هیجان و میزان باور به یک فکر ،تکلیف منزل :بررسی معایب و

9
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مزایای افکار منفی.
10

جمع بندی و ارزیابی

ارزیابی میزان نیل به اهداف اعضا .آماده کردن اعضا برای پایان درمان .کمک به تداوم
آموختههای جدید از طریق بررسی موانع و مشکالت احتمالی در این مسیر و تالش
برای رفع یا کاهش آنها .دریافت بازخورد از اعضا راجع به کمیت ،کیفیت و اثر بخشی
جلسات درمانی .اجرای پس آزمون.

 .3یافته ها
در پژوهش حاضر تعداد  40نفر از مادران کودکان دارای اختالل کمتوانی ذهنی در  2گروه  20نفری (آزمایش و کنترل)
مورد مطالعه قرار گرفتند .در جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرهای بیحسی هیجانی و سادهانگاری هیجانی در دو مرحله
پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار متغیر بیحسی هیجانی  .سادهانگاری هیجانی
پس آزمون

پیش آزمون
متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نشخوار فکری

کنترل

7/30

1/49

7/22

1/49

مداخله

8/25

1/58

3/65

0/99

کنترل

17/20

2/19

17/25

2/22

مداخله

31/60

10/70

6/75

1/45

تداوم هیجانی

نتایج یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار سنی مادران در دو گروه آزمایش و کنترل ( )34/7 61/27و
( )31/3 24/91می باشد .همچنین میانگین و انحراف استاندارد متغیر نشخوار فکری در گروه کنترل در مرحله پیشآزمون
( )7/1 30/49و در مرحله پسآزمون ( )7/1 20/49است و در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون ( )8/1 25/58و در
مرحله پسآزمون ( ) 3/0 65/99است .همچنین میانگین و انحراف معیار تداوم هیجانی در گروه کنترل در مرحله پیش آزمون
( )17/2 20/19و در مرحله پس آزمون ( )17/2 25/22است و در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون ( )31/10 60/70و
در مرحله پس آزمون ( )6/1 75/45میباشد.
برای بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری و تداوم هیجانی از تحلیل کوواریانس
چند متغیره استفاده شد .پیش از اجرای تحلیل بهمنظور مقایسهی دو گروه در مرحله پسآزمون با کنترل اثر پیشآزمون ،پیش
فرضهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  :3نتایج آزمون لوین برای بررسی برابری واریانسهای خطا در پسآزمون نشخوار فکری و تداوم هیجانی
متغیرها

آماره F

درجه آزادی بینگروهی

درجه آزادی درونگروهی

معناداری

نشخوار فکری

1/22

1

38

0/12

تداوم هیجانی

2/48

1

38

0/27

چنانچه در جدول  3مشاهده میشود به منظور ارزیابی مفروضه یکسانی واریانسهای خطا ،از آزمون لوین استفاده شد .با توجه
به مقدار  Fو عدم معناداری آزمون لون ( )p>./.5پیش فرض همگنی واریانسها رعایت شده است و میتوان از تحلیل واریانس
استفاده کرد .به منظور بررسی یکسانی ماتریس کوواریانس از آزمون  Mباکس استفاده شد .نتایج نشان داد که مفروضه یکسانی
کوواریانس برقرار است (.)P=0/39،F=1/04
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جدول  .4خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به میانگین نمرات متغیرهای بیحسی هیجانی و ساده انگاری
هیجانی
متغیرها

منبع

نشخوار فکری

مجموع

میانگین

درجه آزادی

مجذورات

تداوم هیجانی

F

مجذورات

سطح

اندازه اثر

معناداری

پیشآزمون

24/506

1

24/50

25/01

0/0001

0/40

گروه

156/209

1

156/20

109/46

0/0001

0/81

پیشآزمون

78/49

1

78/49

28/69

0/0001

0/43

گروه

928/02

1

928/02

339/11

0/0001

0/90

بنابراین تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد و نتایج آن نشان داد که تفاوت معناداری در ترکیب خطی مولفهها وجود دارد.
( = 0/165، F=65/96 ،P<0/0001المبدای ویکلز) .به منظور مقایسه گروههای آزمایش و کنترل در تکتک متغیرهای
وابسته از آزمون کوواریانس تک متغیره استفاده شد .درجدول  4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای متغیرهای نشخوار
فکری و تداوم هیجانی در پسآزمون به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل ارائه شده است .نتایج نشان داد که در متغیرهای
پژوهش بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد .به عالوه بخش عمدهای از واریانس تغییرات در نشخوار فکری ( )0/81و تداوم
هیجانی ( )0/90در پس آزمون به تأثیر گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی مربوط میشود .همچنین میتوان گفت
پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت معناداری از نظر میزان نشخوار فکری ( ) F=159/49،P<0/01و تداوم هیجانی
( ) F=339/11 ،P<0/01بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده شد .به عبارتی دیگر ،گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی
هیجانی به شیوه گروهی باعث کاهش نشخوار فکری و تداوم هیجانی در مادران کودکان کمتوان ذهنی شده است .در واقع این
روش درمانی در افراد مورد مطالعه در گروه مداخله را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده است.
 .4بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر طرحوارهدرمانی هیجانی بر طرحوارههای هیجانی ناسازگار بود.
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که طرحوارهدرمانی هیجانی کاهش معناداری در طرحوارههای هیجانی ناسازگار
در مادران کودکان کمتوان ذهنی داشته است .این نتیجه با یافتههای پژوهشهای لیهی (  2007 ، 2002و ) 2015؛
دانشمندی ،ایزدیخواه ،کاظمی و مهرایی ()1392؛ رضایی و رضایی ()1393؛ نادری ،مرادی ،حسنی و نوحی ()1394؛ رضایی،
رضایی و غضنفری ()1395؛ امامزمانی ،مشهدی و سپهری شاملو ()1395؛ عابدی ،آهوان ،دوستیان ،اعظمی و حسینی
()1396؛ حساس ،مشهدی ،سپهری و فیاضی ()1396؛ مرواریدی ()1397؛ شاهمرادی ،خالقیپور و مسجدی ( )1397مبنی بر
اثربخشی درمان گروهی طرحوارههای هیجانی در کاهش کاربرد طرحوارههای هیجانی ناکارآمد همخوان است و بهعبارت دیگر
این درمان میتواند در کاهش طرحوارههای هیجانی منفی در مادران کودکان کمتوان ذهنی مورد استفاده قرار گیرد .در تبیین
این یافته که از پژوهش بدست آمد میتوان گفت ،هدف اصلی طرحوارههای هیجانی ،شناسایی و اصالح باورهای افراد مختلف
در مورد هیجاناتشان میباشد .در راستای این هدف ،ابتدا اعضای گروه آزمایش با پاسخدهی به مقیاس طرحوارههای هیجانی
لیهی ،به درمانگر در جهت شناسایی طرحوارههای خود کمک کردند .سپس در جلسات درمانی ،با معرفی رویکرد طرحواره
درمانی هیجانی و توضیح و شناساندن هر یک از طرحوارهها توسط درمانگر ،اعضا به بحث و گفتگو درباره طرحوارههایشان
پرداختند و بار دیگر به درمانگر در جهت پیدا کردن طرحوارههای هیجانی خود ،یاری رساندند .برای اصالح کردن این
طرحوارههای هیجانی در مطالعه حساس و همکاران( )1396به باورداشتن به گذرا بودن هیجانات و احساسات ،جایگزین باور
بادوام بودن هیجانات در افراد پرداختند .به همین منظور ،از تکنیکهایی همچون القای هیجان با هدف تجربه اوج و فرود
هیجانات استفاده نمودند تا مادران ضمن تجربه هیجانات ناسازگار ،دریابند که این هیجانات پایدار نبوده و پس از رسیدن به
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اوج ،فروکش میکند .استفاده از تمثیل خوش آمد گویی به مهمان که پیشتر توضیح داده شد ،در اصالح این طرحواره مناسب
است .پر کردن برگههای شواهد تاییدکننده و رد کننده پایداری هیجانات و مزایا و معایب اعتقاد به گذرا بودن احساسات ،به
عنوان روشهایی دیگر در جهت چالش با طرحواره دوام به کار گرفت که بیش از پیش مادران گروه را به این باور رساند که
تمامی هیجانات ما ،اعم از خوشایند و ناخوشایند ،به افکار ،فعالیتها ،ساعات روز و سایر عوامل موقعیتی تغییر میکنند و هیچ
هیجان و احساسی تا آخر عمر پایدار نیست .یکی دیگر از اقداماتی که جهت اصالح طرحواره دوام که یکی از طرحوارههای
ناسازگار می باشد به کار گرفته شد ،آشنایی مادران با منابع پاداش متعدد آنها است .اغلب افراد معتقد به تداوم هیجان و
احساسات ،فقط یه منبع پاداش را به عنوان دلیل پایداری هیجانات و احساسات خود در نظر میگرفتند .مثال یکی از مادران
گروه آزمایش اظهار داشت که من به خاطر داشتن فرزند کمتوان ذهنی دیگر هیچگاه احساس خوشحالی ندارم و همواره
غمگین خواهم بود .در حالی که منابع پاداش مستقیم و غیر مستقیم دیگری مانند حمایت اعضای خانواده ،ارتقا شغلی و
شکوفایی فرزندان بهخصوص پیشرفت در کودک کم توان ذهنی نیز ،وجود دارد که با آگاهی مادران از این موارد ،توانستیم به
کاهش و تضعیف طرحواره دوام در آنان دست یابیم.
با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر تاثیر معنادار طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش میزان نشخوار فکری و تداوم هیجانی
مادران کودکان کمتوان ذهنی ،میتوان بیان نمود که این درمان از قابلیتهای عملی خوبی برای مداخالت بالینی در خصوص
کاهش میزان انواع طرحوارههای هیجانی ناسازگار برخوردار است .از عمده محدودیتهای این پژوهش عدم کنترل ویژگیهای
شخصیتی و هیجانی ،سطح تحصیالت و موقعیتهای اجتماعی و فرهنگی نمونه مورد بررسی بود .همچنین شدت اختالل
کمتوانی ذهنی دانش آموزان کنترل نشده بود که این موارد قابلیت تعمیم نتایج حاصله را با محدودیت روبرو میسازد .عالوه بر
این عدم اجرای آزمون پیگیری بهمنظور ارزیابی پایداری اثرات درمان در دراز مدت میتواند جزء محدودیتهای این پژوهش
قلمداد شود .بنابراین پیشنهاد میشود تا در مطالعات آتی ویژگیهای مذکور از طریق مصاحبه و پرسشنامهها بررسی و کنترل
گردد .لذا در پایان توصیه میشود که دورهها و کارگاههای آموزشی برای مشاوران و روانشناسان مدارس و سایر مراقبین
سالمت به جهت آشنایی بیشتر با این برنامه درمانی بهمنظور کسب مهارت صورت گیرد.
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