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تاثیر آموزش بازسازی شناختی بر عاطفه مثبت مادران دارای کودک بیش فعال
خاطره قربان پورده سرخ  ، 1احمد بخشی  ، 2فاطمه بخشی ریزی

3

 1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
 3دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تعیین تاثیر آموزش بازسازی شناختی بر عاطفه مثبت مادران دارای کودک بیش فعال بود .این
پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که با روش پیش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه انجام شد.جامعه آماری پژوهش حاضر،کلیه
ماداران دارای کودک بیش فعال منطقه 5شهر تهران بودند.نمونه پژوهش شامل  30نفر ( 15نفر گروه گواه و  15نفر گروه
آزمایش) بودکه به روش نمونه برداری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی آزمایش ( 15نفر)
و گواه ( 15نفر) جایگزین شدند .ابزارهای پژوهش عبارت بودند از :پرسشنامه عاطفه مثبت و جلسات آموزشی بازسازی
شناختی .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از میانگین و انحراف معیار آزمون لوین و همگنی شیب از رگرسیون و تحلیل کواریانس
برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده شد.نتایج پژوهش نشان دادند که آموزش بازسازی شناختی بر عاطفه مثبت مادران
دارای کودک بیش فعال تاثیر معنادار دارد.
واژههای کلیدی :بازسازی شناختی ،عاطفه مثبت ،ماداران ،کودک ،بیش فعال.
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مقدمه
بازسازی شناختی یک ابزار مفید برای درک و تبدیل تفکر منفی است .بازسازی شناختی تفکر منفی را در زیر به چالش کشیده
و تغییر می دهد .بازسازی شناختی به ما کمک می کند موقعیت ها را در قالب مثبت قرار دهیم .این واضح است که تفکر منفی
عالوه بر اینکه احساس ناراحتی به همراه دارد  ،کیفیت عملکرد فرد را کاهش می دهد و روابط اجتماعی با افراد دیگر را تضعیف
می کند .ایده اصلی بازسازی شناختی این است که هر شخصی مسئول حاالت منفی خود است و با ارزیابی معتبر و دقیق تر
1
شبیه به " آگاهی از اندیشه ،
می توان تفکرفردی را به صورت مثبت تری تغییر داد(.مولر و استیل .)2017،بازسازی شناختی

تفکر منطقی و تفکر مثبت " است و عنوان ابزاری در رویکرد درمان شناختی می باشد .درمان شناختی در حال حاضر یکی از
روش های اصلی مورد استفاده برای مدیریت رفتارهای توجه آمیز و کاهش فاصله روانی ،عاطفی و جنسی به زوجین ،است(والف
و پترسون . )2017،زمانی از ابزار بازسازی 2شناختی استفاده میکنیم که یک حالت منفی در فرد وجود داشته باشد ،به عنوان
مثال ،غم ،خشم  ،اضطراب ،و یا ناراحتی(.مولر و استیل.)2017،
از جمله عواملی که روی رفتار فرد اثر گذار می باشد عواطف است ،نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که
3
مثبت  ،ارتباط مثبت دارد(جانسون 4و کروگر ،2006،شیمک و
رضایت زناشویی با عاطفه منفی ارتباط منفی و با عاطفه

همکاران( )2002عبداهلل خلیل( .))2014همچنین نتایج ایزارد ( )2002نشان داد که افراد دارای عاطفه مثبت ،زندگی
6
عواطف منفی تأثیر بسیار زیادی بر تعارض و
زناشویی موفق تری دارند .یافته های رویر و ولینگ ( )2005نشان داد که

دلزدگی زناشویی دارد .عاطفه مثبت نشان می دهـد کـه یـک شـخص تـا چـه میزان شـور و شـوق بـه زنـدگی دارد و چـه
میـزان احساس فاعلیت و هوشیاری می کنـد،در مقابـل عاطفه منفی ،بعد عمومی یا درونی و حالت های خلقی ،از قبیل خشم،
غم ،تنفر ،حقارت ،احساس گناه ،تـرس و عصبانیت را شامل مـی شـود،همچنـین شـواهد نشان می دهد افرادی که عاطفه
منفـی بـاالیی دارنـد اغلب ،استرس بیشتری را تجربـه کـرده و در مقابـل افــزایش اســترس حســاس هســتند؛ یعنــی در
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برابــر رویدادهای فشارزای روزانـه آثـار تراکمـی بیشـتری نشان می دهند ،عواطف مثبت ،مقاومت فـرد را در برابــر رویــ
دادهای منفــی افــزایش داده و بــه پیشـگیری از بـروز اخـتالالت روانـی و جسـمی منجـر می شوند(ایزارد .)2002،بر اساس
مطالعات ،افـراد شـاد یعنـی آنهایی که عواطف مثبت بیشتری را تجربه می کنند ،سالم تر و خالق تر بـوده و زنـدگی زناشـویی
8
تظـاهرات عاطفه منفی تأثیر بسیار زیادی
موفـق تری را تجربه می کنند (لیوبومیرسکی،کینگ و داینر  .)2005،در حـالی کـه

بر صمیمیت ،تعارض و دلزدگی زناشویی دارد(روئر و وولینگ )2005،بررسی عاطفه مثبت و 9منفی به عنوان نشانگرهای کنش
وری مثبت و منفی از اهمیت باالیی برخوردار است و یکی از پیش بینی کننده های رضایت از زندگی زناشویی به حساب می
آید .اغلب افراد هنگام قضاوت در مورد میزان رضایت زناشویی خود ،به طراز عواطف منفی و مثبت خود توجه دارند که نشان
دهنده غلبه احساسات مثبت آنان بر احساسات منفی است (جانسون و کروگر)2006،
اختالل نارسایی توجه -بیش فعالی ،الگوی فراگیر عدم توجه ،بیش فعالی و تکانشگری است که شدیدتر و شایعتر از آن الگویی
است که در کودکان با سطح رشد مشابه دیده می شود و با عالئمی چون بی توجهی ،حواس پرتی ،تکانشگری و بیقراری
مشخص می شود این اختالل در سه نوع با غلبه نقص توجه ،با غلبه بیش فعالی/تکانشگری و نوع مرکب طبقه بندی میشود
(حسینی )1396،در راهنمای تشخیصی و آماری 0اختالالت روانی -ویراست پنجم ( 1انجمن روانپزشکی آمریکا،)1394/2013،
اختالل کاستی توجه /بیشفعالی اینگونه تعریف شده است :الگوی فقدان توجه و/یا بیشفعالی -تکانشگری پایدار که مانع کارکرد
یا پیشرفت فرد می شود .برای این اختالل سه زیر گروه 1
تعریف شده است :نمود مختلط ( 1ترکیبی از فقدان توجه و بیش

فعالی2 -تکانشگری) ،عمدت ًا فقدان توجه 1 3و عمدت ًا بیش فعال-تکانشی  .1تیموتی،ولیس و توماس()2010بر این باورند که شروع
اولیه نشانگان اختالل بیش فعالی همراه با کاستی توجه مربوط به پیش از  7سالگی است .با این حال ،ممکن است نشانههای
آن تا سالهای بعد از آن ظهور پیدا ن کنند .معموالً این مشکل به صورت مشکالتی در بازی آرام و شرکت بی سروصدا در
فعالیتهای اوقات فراغت ،جنب و جوش مفرط و پرحرفی بروز مییابد .نشانههای بالینی این اختالل باید حداقل در دو محیط

7

 - Izardا

8

Lyubomirsky S, King L, Diener

9

Rauer AJ, Volling
10

. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-5
. combined presentation
12
. predominantly inattentive
13
. predominantly hyperactive-impulsive
11

17

7

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

(مثل خانه و مدرسه) وجود داشته باشد و عملکرد مناسب اجتماعی ،تحصیلی یا غیر درسی کودک را مختل کند (سادوک و
سادوک.)2010 ،
هدف پژوهش
تاثیر آموزش بازسازی شناختی بر عاطفه مثبت مادران دارای کودک بیش فعال
فرضیه پژوهش
آموزش بازسازی شناختی بر عاطفه مثبت مادران دارای کودک بیش فعال تاثیر معنادار دارد.
روش پژوهش  ،جامعه آماری و نمونه،روش نمونه گیری
این پژوهش ،یک طرح شبه آزمایشی بود که با روش پیش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه انجام شد .جامعه آماری پژوهش
حاضر ،کلیه مادران دارای کودک بیش فعال منطقه  5شهر تهران بودند 30 .نفر ( 15نفر گروه گواه و  15نفر گروه آزمایش) از
جامعه به عنوان نمونه انتخاب  ،و به طور تصادفی در دو گروه مساوی آزمایش ( 15نفر) و گواه ( 15نفر) جایگزین شدند.روش
نمونه برداری خوشهای چند مرحلهای است .افرادی که نمرههای پایینی از این آزمونها کسب کردند مشخص ،سپس به طور
تصادفی  30نفر ( 15نفر گروه گواه و  15نفر گروه آزمایش) از آنها به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی
آزمایش ( 15نفر) و گواه ( 15نفر) جایگزین شدند.
ابزار
4

مقیاس تعادل عاطفه(عاطفه مثبت و منفی ):

1

این مقیاس ،یک ابزار خودسنجی  41آیتمی است و برای  1الف( مقیاس عاطفه مثبت و منفی اندازه گیری دو بعدخطی ،یعنی
عاطفه منفی و عاطفه مثبت تهیه و ارائه شده است .هر خرده مقیاس 11آیتم دارد که در آن  11احساس مثبت و  11احساس
منفی در قالب کلمات مطرح شده است .این ابزار در مطالعات متعدد به کار گرفته شده و معلوم گردید که از سازگاری درونی و
روایی همگرایی تفکیکی خوبی برخوردار است .ضرایب سازگاری درونی ) آلفا( برای خرده مقیاس عاطفه مثبت 0/88و برای خرده
مقیاس عاطفه منفی0/87به دست آمده و اعتبار آزمون از راه بازآزمایی با فاصله  8هفته ای برای خرده مقیاس عاطفه مثبت0/68 ،
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1
و برای خرده مقیاس عاطفی منفی0/71،گزارش شده است(تلگن .)1985،از نظر همبستگی 5
سیاهه
خرده مقیاس عاطفه منفی با

افسردگی بک  1/48و همبستگی خرده مقیاس عاطفه مثبت با این پرسشنامه 1/26،و نیز همبستگی خرده مقیاس عاطفه منفی با
مقیاس اضطراب آشکار -نهان 1/41 ،و همبستگی خرده مقیاس عاطفه 4مثبت با مقیاس اضطراب آشکار/. 24گزارش شده است
6
 )1382ضرایب آلفای کرونباخ ، 0/52، 0/681، 0/46و  0/42را برای مقیاس عاطفه
(واتسون ،کالرک و کِری  .)1977 ،ابوالقاسمی(

مثبت و منفی به ترتیب در زمان های گذشته ،حال و آینده و به طور کلی به دست آورده است.

یافته ها
جدول .1شاخصهای آماری نمرات گروههای پیش آزمون و پس آزمون در عاطفه مثبت و منفی و تحمل ناکامی به
تفکیک مراحل آزمون
متغیرها

مراحل

گروه

عاطفه مثبت
و منفی

تحمل ناکامی

آماره
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین تعدیلشده
(انحراف استاندارد)

پیش
آزمون

آزمایش

15

1/87

0/16

-

گواه

15

1/87

0/16

-

پس آزمون

آزمایش

15

3/62

0/14

(2/63 )0/068

گواه

15

3/62

0/14

(3/34 )0/059

پیش
آزمون

آزمایش

15

2/78

0/37

-

گواه

15

2/78

0/37

-

پس آزمون

آزمایش

15

3/93

0/29

(3/81 )0/121

گواه

15

3/93

0/29

(2/70 )0/2

همانطور که از محتوای جدول  1مشاهده میشود در مرحلهی پیشآزمون ،میانگینها و انحراف استانداردهای عاطفه مثبت و
منفی در دو گروه یکسان میباشند ولی در مراحل پس آزمون  ،تفاوت چشمگیری مشاهده میشود.با توجه به طرح پژوهش که
از نوع پیش آزمون ،پس آزمون بود ،برای تحلیل داده ها و به منظور کنترل اثر پیش آزمون و پسآزمون از روش تحلیل
کوواریانس استفاده شد .جهت استفاده از این روش آماری رعایت مفروضههای همسانی ماتریسهای واریانس  -کوواریانس،

15

Tellegen
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. Watson, Clark & Carey
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تجانس واریانسها و همگنی ضرایب رگرسیون در مراحل پسآزمون و پیش آزمون نشان دادن رعایت مفروضههای همسانی
ماتریسهای واریانس  -کوواریانس از آزمون باکس استفاده شده است .میزان معناداری آزمون باکس از  0/05بیشتر است
بنابراین نتیجه گرفته میشود که ماتریس واریانس – کوواریانس ها همگن هستند .برای تعیین همگونی واریانس دو گروه در
مرحله پس آزمون و پیش آزمون از آزمون همگونی واریانسهای لوین استفاده شد .آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچ
یک از متغیرهای مورد بررسی از لحاظ آماری معنیدار نبود.
جدول 2نتایج تجزیه و تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات پسآزمون پیش عاطفه مثبت و منفی دو گروه
عاطفه مثبت ومنفی

پس آزمون

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور اتا

معناداری

پیش آزمون

0/001

1

0/001

0/003

0/97

0/86

گروه

17/82

1

17/82

170/3

0/001

0/86

جدول  3نتایج تجزیه و تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات پیش آزمون پسآزمون مسئولیت پذیری در دو گروه
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان داد آموزش بازسازی شناختی بر عاطفه مثبت مادران دارای کودک بیش فعال تاثیر معنـادار دارد.
ناکامی پدیده پیچیده ای از انگیزش است .تا کسی برانگیخته نباشد ،ناکام نمی شود .ناکامی عموماً ایـن گونـه درک مـی شـود؛
حالت منع در ارضای انگیزه یا تداخل در پاسخ هدف یا در عمل واسطه ای که منتهـی بـه آن هـدف مـی شـود.در کـل تحمـل
ناکامی به قابلیت فرد در نشان دادن مقاومت در کوشش با وجود شکست مکرر و محیط خصومت آمیز اشـاره مـی کنـد .از نظـر
7
ناتوانى هیجانى مبتال مى شوند ،قادر 1به تشخیص و تمیـز دادن هیجانهـاى خـود نیسـتند و
روزنوایگ ( . )1944افرادى که به

نمیتوانند افکار و احساسات خود را درک و توصیف کنند و در آگاهی هیجانی ،ارتباط با دیگران و بیـنش نسـبت بـه احساسـات
خود نقایصی را نشان می دهند.
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