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Abstract
Objective: The present study was conducted with the purpose of
investigating the effectiveness of cognitive-behavioral therapy
in cognitive strategies of emotional regulation and general selfefficacy of mothers with children with cerebral palsy. Method:
It was a quasi-experimental study with pretest-posttest and
control group design from the population of mothers with
children with cerebral palsy in North Khorasan province,that 28
mothers were selected by available sampling and placed in two
experimental and control groups. In the pretest, Garnfsky, Craig
and Spinhaven (2009) and Schwartz (1981) general self-efficacy
questionnaires were used. In the next stage, cognitive-behavioral
therapy was performed on the experimental group. The control
group did not received any intervention. After this step and after
performing a post-test, the data were analyzed using multivariate
analysis of covariance (MANOVA). Findings: The findings
showed an increase in the mean of the experimental group in the
self-efficacy variable and all positive cognitive strategies for
emotion regulation.On the other hand, increasing the general
self-efficacy score and positive emotion regulation strategy and
decreasing the score of mothers' negative emotion regulation
strategy. Conclusion: According to the findings of the present
study we can replace negative emotions with positive ones by
informing and helping cognitive reconstruction and reduce
mothers' psychological harm.
Keywords: Mothers of Children with Cerebral palsy, CognitiveBehavioral Therapy, Cognitive-Emotional Regulation, General
Self-Efficacy.

مقاله پژوهشی

چکیده
-  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی:مقدمه
رفتاری بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی وخودکارآمدی عمومی
 پژوهش حاضر از: روش.مادران دارای کودکان فلج مغزی انجام شد
نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون و گروه گواه بود که
از جامعه مادران دارای کودک فلج مغزی در استان خراسان شمالی تعداد
 مادر بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و در دو گروه82
 در ابتدا پیشآزمون با پرسشنامههای.آزمایش و گواه قرار گرفتند
) و8002(  کرایج و اسپینهاون،نظمجویی شناختی هیجان گارنفسکی
) انجام و گروه آزمایش تحت1221( خودکارآمدی عمومی شوارتز
 گروه گواه فاقد مداخله بودند پس. رفتاری قرار گرفتند- درمان شناختی
 دادهها با استفاده از روش،از این مرحله و بعد از اجرای یک پسآزمون
.تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانوا) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت
 یافتهها حاکی از افزایش میانگین گروه آزمایش در متغیر:یافتهها
خودکارآمدی و تمامی راهبردهای مثبت شناختی تنظیم هیجان بوده و از
طرفی افزایش نمره خودکارآمدی عمومی و راهبرد تنظیم هیجان مثبت و
.کاهش نمره راهبرد تنظیم هیجان منفی مادران را در پی داشت
- نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه درمانی شناختی:نتیجهگیری
رفتاری باعث بهبود کیفیت راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی و افزایش
خودکارآمدی شده و این امر میتواند با آگاهیدادن و کمک به بازسازی
 کنترل هیجانات مثبت را جایگزین هیجانات منفی کرده و،شناختی
.سبب کاهش آسیب روانی مادران شود
، درمان شناختی– رفتاری، مادران کودکان فلج مغزی:واژگان کلیدی
. خودکارآمدی عمومی،تنظیم شناختی هیجانی
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مقدمه
فلج مغزی 1از جمله اختاللهای پیچیده و

به ابعاد دیگر زندگی به اندازه کافی رسیدگی کنند

چندبعدی ،غیرپیشروظنده و ایستا در حرکت و

(داتالوند و همکاران.)8011 ،

وضعیت بدن بوده و با عالیمی نظیر تشنج و

در چنین خانوادههایی درخواست های جدیدی

ناهنجاریهایی در شناخت ،رفتار ،گفتار ،دید و

برای والدین به واسطه نیاز به بستری شدن،

و

مراقبتهای پزشکی و نیازهای مراقبتی ،آموزش و

همکاران .)8081 ،این اختالل سومین ناتوانی رایج

توانبخشی کودک ایجاد میشود .این عوامل و

اوتیسم و ناتوانیهای ذهنی

همچنین مسایلی چون استرس ،ترس از آینده

است که در کشورهای درحال توسعه شیوع

مبهم،

مشکالت

باتالتری دارد (خرمی ،آتشپور و عارفی.)1921 ،

اقتصادی شغلی و انزوا به نوبه خود میتواند بر

هوش مشخص میشود (وان درسولت
بعد از اختالتالت طی

8

ناتوانی کودک از جمله در فعالیتهای روزانه

اجتماعی،

ازهمگسیختگی

بهزیستی و سالمت فیزیکی و روانی مادرها تأثیر
1

و همکاران)8010 ،

زندگی خود نه تنها زندگی کودک را تحت تأثیر

منفی گذارده (دیویس

قرار میدهد ،بلکه وجود یک عضو که نیازمند

وموجب کاهش کیفیت زندگی (احمدیزاده و

مراقبت ویژه و حمایت متفاوتی است میتواند

همکاران ،)8012 ،کاهش سالمت روان (هالستید

2

نیروی خانواده را بر خود متمرکز گرداند

و همکاران ،)8012 ،اختالتالت روانی ،تجربه حس

(روستایی ،عابدی و خزائلی.)1921 ،

بیارزشی ،احساس گناه( ،دیویس و همکاران،

مطالعات متنی بر جمعیت نشان میدهد دربیش

 ،)8010پریشانی روانی (اقدسی ،سلیمانیان و

از  20درصد از کودکان ناتوان ،مادران مراقبت از

اسدی ،)1922 ،افزایش خطر ایجاد افسردگی

آنها را بهعهده دارند و بیشترین آگاهی را درباره

(روستایی ،عابدی ،خزائلی )1921 ،نیز گردد.

نیازها و وضعیت کودک خود دارند (مونتس و

همچنین نتایج بررسی تحلیل مسیر خرمی و

هالترمان )8001 ،بنابراین مادران با توجه به چند

همکاران ( ،)1921نشان داد سطح و میزان روابط

نقشی بودن خود (مادر ،همسر ،کارمند) ،معموتالً

بدست آمده بین مولفه های سالمت روان از جمله

استرسهای روانشناختی فراوانی را تجربه میکنند

بهزیستی روانشناختی و نشاط ذهنی در بین مادران

و این فرایند سبب آسیبدیدن سایر فرایندهای

کودکان فلج مغزی با سایر پژوهش ها تفاوت

روانی آنها میشود (پردتالن و همکاران.)8081 ،

دارد.

بهویژه در کشورهای جهان سوم ،که
این مساله 

پایه و اساس ظرفیت و توانایی برای ادامه

خانوادهها منابع محدودی دارند (مبارک 9و

زندگی و تعامل رفتاری کودک با جامعه ،بستگی

همکاران )8000 ،باعث میشود که والدین نتوانند

به عکس العمل مادر به کودک دارد .ایجاد یک
تعامل مثبت بین مادر و کودک به عواملی نظیر

1.Cerebral Palsy
2. van der Slot
3. Mobarak
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4. Davis
5. Halstead
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رشد شناختی ،عاطفی و اجتماعی مادر وابسته

 .)1922مادرانی که از توانایی تنظیم هیجانات

است (خرمی و همکاران .)1922 ،در این راستا،

باتالیی برخوردار باشند؛ حاتالت فرزند خود را به

خودکارآمدی 1عامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد

خوبی درک مینمایند و در انجام وظای

مادری

صحیح و مسوولیت پذیری مادران است و ارتباط

از قابلیتهای بیشتری برخوردار هستند (افشاری

نزدیکی با تکامل کودک دارد (اگرد و هال،8

و همکاران .)1922 ،از سویی دیگر تنظیم هیجان

 ،)8001که بهصورت اعتماد مادر به توانایی خود

جهت بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی مادران

برای برطرف کردن نیازهای کودک به صورت

دارای کودکان مبتال به فلج مغزی موثر است

موفقیتآمیز ،رضایت بخش و مؤثر تعری

شده

است (ویور ،شاو ،دیشون و ویلسون.)8002 ،9

(توفیقی و همکاران.)1922 ،
بیثباتی هیجانی که مادران دارای کودکان مبتال

خودکارآمدی به عنوان پیشنیاز مهم برای تغییر

به اختالل با آن درگیر می باشند ،منجر به خشم،

رفتار ،میان آگاهی و عمل ارتباط برقرار میکند و

احساسات مزمن پوچی و نوسان خلقی و

میتواند نقش تعدیلکننده در توانمندسازی افراد

پاسخدهی مکرر و شدید به محرکهای هیجانی،

(محمدنیا و همکاران8011 ،؛ سهرابی و همکاران،

بیثباتی رفتاری ،کنترل ضعی

بر هیجانات خود،

 ) 1921و بهبود کیفیت زندگی (شفیعی و نصیری،

برانگیختگی شدید فیزیولوژیک و اختالل در

 )1922داشته باشد .شرایط سخت نگهداری از

روابط بین فردی می شود (تقیزاده و همکاران،

کودکان معلول مادران را همواره از نظر

 .)1921به طورکلی تنظیم هیجان از عوامل اساسی

میسازد،

بهزیستی و کنشوری موفق بوده و نقش مهم

قضاوتهای او را نسبت به خود متمایل با

درسازگاری با وقایع تنیدگیزای زندگی ایفا

احساس گناه و ناکارآمدی می کند .در این شرایط

میکند (گراتز و تول .)8010 ،پژوهشها نشان

است که به احتمال زیاد بهزیستی مادر به شکل

دادند که تنظیم هیجان با سالمت روان (بشارت و

مخاطرهانگیزی کاهش مییابد (ولیزاده ،اکبربیگلو

همکاران )1922 ،و درماندگی روانشناختی مادران

و اسدالهی .)1922 ،زارعینژاد و همکاران

دارای کودکان معلول (حقشناس و همکاران،

( )1921در پژوهش خود دریافتند که با افزایش

 )1922ارتباط دارد.

با

خودکارآمدی

چالش

مواجه

نمره خودکارآمدی مادران کودکان معلول ،سالمت
و کیفیت زندگی آنها نیز افزایش می یابد.

از این رو ،نکته حایز اهمیت برای متخصصین
سالمت این است که با استفاده از آموزش والدین

یکی دیگر از مشکالتی که بسیاری از مادران

کودکان فلج مغزی ،بهزیستی و سالمت را برای

کودکان معلول با آن مواجه هستند ،ناتوانی در

هر کدام از افراد درگیر شده در این فرآیند بهبود

است (راهداری و همکاران،

بخشند (ویتینگام ،وی و بوید .)8011 ،2حمایت

تنظیم هیجان

1

خانواده جهت توانبخشی ،کمکی به کودک معلول
1. Self- efficacy
2. Aagaard& Hall
3. Weaver, Shaw, Dishion& Wilson
4. Emotion Regulation

5. Whittingham, Wee&Boyd
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است تا با بیماری خویش بهتر کنار آید و زندگی

بر کاهش اختالتالت رفتاری کودکان نشان دادند.

را با خانواده بگذراند (ویلسون ،هربرت ،شیل،1

جناآبادی ( )1922و زمانی ،حبیبی ،درویشی

 .) 8009از این رو باید گفت ،والدین کودکان فلج

( )1921در پژوهش های خود روی مادران دارای

مغزی نیازمند توجه بیشتر و انجام مطالعات و

کودک با فلج مغزی و اختالتالت رشدی با استفاده

مداخالتی هستند که موجب کاهش سطح فشار

از روش درمانی شناختیرفتاری ،متوجه اثربخشی

8

این روش در سالمت روان و کاهش اختالتالت

روانی و افزایش سالمت روانی آنها شود (اورتگا

عاطفی مادران شدند.

و همکاران.)8002 ،
امروزه درمانهایی که در زمان کوتاهتری اثرات

در پژوهش نیمه آزمایشی حاجی سیدجوادی و

درمانی مشابهی با درمان های بلند مدت دارند و

همکاران

رویکرد

درمانگرانشان با هزینه مالی کمتر ،نیاز به آموزش

شناختیرفتاری روی کنترل هیجان نشان داده شد.

کمی داشته در اولویت قرار میگیرند (تیزدل 9و

همچنین بررسیهای میرشفیعی ،محمدیپور

همکاران ،8000 ،خرمی و همکاران .)8019 ،از

( )1921در مادران دارای کودک مبتال به

جمله درمانهای دارای مزایای فوق ،درمان

مشکالت ویژه یادگیری و ازطرفی پژوهشهای

شناختی-رفتاری میباشد که مبتنی برمجموعه

خرازی و همکاران ( )1922و حیدریان فرد،

تکنیکها و روشهایی بوده که برای کاهش

بخشیپور ،فرامرزی ( )1921نشان دهنده افزایش

استرس تجربه شده توسط افراد یا افزایش توانایی

خودکارآمدی ،کاهش اضطراب و حمایت

آنها در مقابله با استرسهای زندگی به کار گرفته

اجتماعی ادراکشده در استفاده از روشهای

میشوند و ترکیبی از تکنیکهای آرمیدگی و

درمان شناختی  -رفتاری است.

()8012

تاثیر

مثبت

تکنیکهای شناختی رفتاری است (شهرویی و

باوجود چنین تحقیقاتی ،تاکنون درخصوص

متعددی

بررسی تأثیررویکرد شناختی  -رفتاری همزمان بر

درخصوص اثربخشی برنامه درمانی شناختی-

خودکارآمدی و راهبردهای تنظیم هیجانی در بین

رفتاری انجام گردیده است از جمله توفیقی و

مادران کودکان فلج مغزی در داخل و خارج از

همکاران ( )1922طی پژوهش نیمه آزمایشی روی

کشور مطالعهای صورت نگرفته است و انجام یک

مادران دارای کودکان مبتال به فلج مغزی اثربخشی

چنین پژوهشی اهمیت پیدا میکند بنابراین باتوجه

آموزش تابآوری و تنظیم هیجان بر کیفیت

به این موضوع و نیز مبانی ارایه شده مبنی بر اینکه

زندگی و خودکارآمدی این مادران را نشان دادند.

وجود کودک فلج مغزی در خانواده به عنوان یک

حمیدی و محمدی ( )1921نیزاثربخشی مثبت

رویداد تنشزا ،و با توجه بهسودمندی درمان

مشاوره شناختی رفتاری والدین کودکان بیشفعال

شناختی  -رفتاری در بسیاری از شرایط استرسزا،

همکاران،

.)1922

پژوهشهای

انجام این پژوهش ضرورت پیدا میکند .لذا اگر
1. Willson, Herbert, Shiel
2. Ortega
3. Teasdale
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بتوان از طریق پژوهشهای مختل

به بررسی
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راهکارهای مناسب پرداخته و نتایجی حاصل شود

مادران مراجعهکننده به مراکز توانبخشی استان

که در زمینه افزایش خودکارآمدی و راهبردهای

خراسان شمالی که دارای پرونده بودند و برای

سازنده شناختی تنظیم هیجانی مناسب باشد؛

ویزیتهای منظم در تاریخ های مشخصی به این

میتواند در جهت کمک به بهبود شرایط زندگی

مراکز مراجعه میکردند 91 ،نفر که دارای

این افراد و خانوادههای آنها نتایج سودمندی

مالکهای ورود بودند ،انتخاب شدند .سپس با

حاصل آید .برایناساس پژوهش حاضر جهت

توجه به معیارهای ورود و خروج  82نفر از

تعیین اثربخشی درمان شناختی  -رفتاری بر

داوطلبان ابتدا انتخاب و به صورت جایگزینی یا

راهبردهای تنظیم هیجانی و خودکارآمدی مادران

گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک

کودکان فلج مغزی طرح ریزی و انجام پذیرفت.

گروه کنترل قرار گرفتند .در ادامه پیشآزمون با
استفاده از پرسشنامه های نظمجویی شناختی

روش

هیجان گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون ( )8002و

این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون-

خودکارآمدی عمومی شوارتز ( )1221برای

پس آزمون و گروه گواه بود .جامعه آماری تحقیق
حاضر ،کلیه مادران کودکان فلج مغزی استان
خراسان شمالی در سال  1922بودند .پس از
هماهنگی و اخذ موافقت از طرف مراکز
توانبخشی از بین این مادران ،نمونهای به حجم
 82نفر بهطور داوطلبانه انتخاب شده و سپس به
صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند .به
طوریکه 11 ،نفر در گروه آزمایش (درمان
شناختی  -رفتاری) و  11نفر گروه افراد فاقد
مداخله (گروه گواه) گمارده شدند .مالکهای
ورود پژوهش حاضر شامل تشخیص فلج مغزی
توسط پزشک متخصص مغزواعصاب کودکان،
سن کودکان فلج بین  18-1سال ،سن مادران بین
 20 -82سال و وجود تنها یک کودک معلول در
خانواده بود .معیار خروج از مطالعه نیز عدم
تمایل خانواده علیرغم موافقت اولیه جهت
همکاری در پژوهش ،درنظرگرفته شد.روش
اجرای پژوهش به این صورت بود که ،ابتدا از بین

تکتک مادران به صورت جداگانه توسط
پژوهشگر ،انجام شد .در مرحله ی بعد ،درمان
شناختیرفتاری طی  2جلسه و یکبار در هفته به
مدت یک ساعت و نیم بر روی گروه های
آزمایش اجرا شد و گروه کنترل تحت هیچ
مداخله ای قرار نگرفت .سپس ،پس آزمون برای
هر سه گروه تکمیل گردید و داده های تالزم
گردآوری شد .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها از
شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد و
تحلیـل کوواریانس استفاده شد.
پس از کسب رضایت از افراد و با رعایت
مسایل اخالق در پژوهش جهت بررسی سازههای
تحقیق از پرسشنامه های زیر استفاده شد:
نظمجویی شناختی هیجان :پرسشنامه تنظیم
1

شناختی هیجان در پژوهش حاضر با استفاده از
پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
8

گرانفسکی ،کراج و اسپیتهاون ( )8001انجام شد.
1Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
2Garnefski, Kraaij & Spinhoven
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این پرسشنامه برای شناسایی راهبردهای مقابلهای

 )1تا کامال موافقم (نمره  )2درجهبندی شده

شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا

است .نمره گذاری از  1تا  2است ،به این ترتیب

موقعیتهای منفی استفاده میشود و افکار فرد را

که ماده های  19 ،2 ،2 ،9 ،1و  12نمراتی از

پس از مواجهه با یک تجربه منفی یا وقایع آسیب

راست به چپ نمره  1الی  2تعلق میگیرد و بقیه

زا ارزیابی می کند .این پرسشنامه دارای 91

گزینه ها به طور معکوس از  2الی  1میگیرند.

عبارت و برای افراد باتالی  18سال قابل اجرا

حداکثر نمره  22و حداقل  11است .این

است .در این پرسشنامه  2خرده مقیاس پذیرش،

پرسشنامه از سوی بختیاری براتی ( )1911ترجمه

تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی،

و اعتباریابی شده است .ضریب پایایی این آزمون

ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاهگیری (راهبردهای

با استفاده از روش دونیمه کردن گاتمن 0/11 1و

مثبت تنظیم هیجان) ،فاجعهسازی ،مالمت دیگران،

از طریق آلفای کرنباخ  0/12گزارش شده است

مالمت خویش و نشخوارگری (راهبردهای منفی

(رحیمی و بناب .)1920 ،پایایی این پرسشنامه در

تنظیم هیجان) ارزیابی میشود .دامنه نمرات از 1

این پژوهش براساس آلفای کرونباخ 0/21

تا  2است و نمرات باتال در هر خرده مقیاس بیانگر

محاسبه شد.

میزان استفاده بیشتر راهبرد مذکور در مقابله و

درمان شناختی -رفتاری :این برنامه درمانی بر

مواجهه با وقایع استرسزا و منفی میباشد

گرفته از مدل استاک ( )1221طی  2جلسه و

(گارنفسگی ،کرایج ،اسپاینهاون .)8008 ،نسخه

یکبار در هفته به مدت یک ساعت و نیم بر روی

فارسی این پرسشنامه توسط حسنی ()1920

مادران کودکان فلج مغزی اجرا شد .در این

هنجاریابی شده است که اعتبارمقیاس براساس

مداخله سعی میشود افکار و باورهای ناکارآمد

روشهای همسانی درونی (با دامنه آلفای کرونباخ

که واکنشهای هیجانی و روان شناختی افراطی و

 0/11تا  )0/28و بازآزمایی (با دامنه همبستگی

عالیم بیماری را به همراه دارند ،شناسایی و

 0/21تا  )0/11و روایی آن از طریق تحلیل مولفه

اصالح شوند (استاک8و همکاران.)8002 ،

اصلی با استفاده از چرخش واریماکس ،همبستگی

خالصهای از دستورالعمل اجرایی جلسات درمان

بین خرده مقیاسها (بادامنه همبستگی  0/98تا

شناختی  -رفتاری به شرح ذیل است:

 )0/11و روایی مالکی ،مطلوب گزارش شده
است (حسنی .)1922 ،در این پژوهش پایایی
آزمون با آلفای کرانباخ  0/19به دست آمد.

جلسات درمان شناختی  -رفتاری برگرفته از
مدل استاک (:)1221
جلسه اول :معارفه ،پیش آزمون مفهوم سازی

خودکارآمدی :ابزار دیگر مورد استفاده

مورد و منطق درمان ،آشنایی با عالئم افسردگی

پرسشنامه عمومی شرر و همکاران ()GSE

دانش آموزان ،فرمول بندی مدل شناختیرفتاری

( )1228بود .این پرسشنامه دارای  11سوال است

با تاکید بر اینجا و اکنون ،شناسایی افکار خودکار

که براساس مقیاس لیکرت از کامال مخالفم (نمره
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1.Gotman
2.Stice
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منفی و آموزش خودپایی ،ارائه تکلی

جلسه هشتم :مرور کلی جلسه های قبل و

و بازخورد

اجرای پسآزمون.

از جلسه.
جلسه قبل،

در پایان جلسه هشتم برای دو گروه آزمایش و

جلسه دوم و سوم :بررسی تکلی

آموزش برنامهریزی فعالیت ،آموزش آرمیدگی و

کنترل پس آزمون اجرا شد .سرانجام پس از

و بازخورد از جلسه

گذشت  8ماه از پایان مداخلههای درمانی ،جلسه

تنش زدایی ،ارائه تکلی

پیگیری برگزار گردید و در این جلسه آزمون

قبل.
جلسه چهارم :بررسی تکلی

پیگیری برروی هر دو گروه انجام پذیرفت.

جلسه قبل،

آموزش بازسازی شناختی ،تمرین و مرور
آرمیدگی ،ارائه تکلی

و بازخورد از جلسه قبل.

جلسه پنجم :بررسی تکلی

یافتهها

جلسه قبل ،ادامه

ویژگیهای جمعیتشناختی تحقیق شامل سنو

آموزش بازسازی شناختی ،آموزش مهارتهای

تحصیالت بود .شرکت کنندگان در این پژوهش

اجتماعی ،ارایه تکلی

و بازخورد از جلسه قبل.

جلسه ششم :بررسی تکلی

 82نفر بودند و دامنه سنی آنها  82تا  20سال بود.

جلسه قبل ،ادامه

متوسط سن شرکتکنندگان در دو گروه تقریباً

آموزش

یکسان بود و از نظر آماری تفاوت معناداری

و بازخورد از

نداشتند (جدول  .)1شرکتکنندگان دارای پایگاه

آموزش بازسازی شناختی ،مرور
مهارتهای اجتماعی ،ارائه تکلی
جلسه قبل.

اجتماعی-اقتصادی متوسط بودند ،در حدود 29

جلسه هفتم :بررسی تکلی

جلسه قبل،

درصد آنها دارای تحصیالت دانشگاهی بودند و

آموزش حل مسئله مرور آموزش مهارتهای
اجتماعی ،ارائه تکلی

مابقی تحصیالت دیپلم داشتند.

و بازخورد از جلسه قبل.

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش بر حسب گروهها
N

تحصیالت

سن
M

SD

دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

گروه گواه

11

99/8

1/8

1

1

1

گروه آزمایشی

11

98/2

1/2

1

1

1

در ادامه بهمنظور آزمون معنیداری اثربخشی

استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مستلزم

درمان شناختی  -رفتاری بر راهبردهای تنظیم

رعایتکردن برخی مفروضههای اساسی است که

هیجان مادران کودکان فلج مغزی و برای کنترل

عبارتند از :نرمال بودن نمرات متغیر وابسته،

اثر پیشآزمون از روش تحلیل کوواریانس شد.

همگنی واریانسها و همگنی خطوط رگرسیون.
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در این پژوهش این مفروضهها مورد بررسی قرار

مربوط به آزمون لوین معنادار نیست .این عدم

گرفت .نرمالبودن نمرات متغیر وابسته توسط

معناداری نشانگر این است که واریانس گروهها از

آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف تایید گردید

تجانس برخوردار است .همچنین شیب خط

(راهبردهای تنظیم هیجان مثبت  z = 0/81و

رگرسیون بین همپراش و وابسته در سطوح

 p = 0/8و تنظیم هیجان منفی  z = 0/80و

مختل

متغیر مستقل (گروه کنترل و آزمایش) از

 ) p>0/02 = 0/8به این صورت که مقدار z

این طریق بررسی میشود که متغیرهای همپراش

مربوط به آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف معنادار

با متغیرهای مستقل رابطه نداشته باشند.

نیست .ازاین رو ،میتوان نتیجه گرفت که توزیع

دراینبخش ،مقدار  Fتعامل متغیرهای اصلی

نمرات در این متغیرها طبیعی است .همگنی

همپراش به ترتیب برابر با ،11/021 ،11/228

واریانس خطا با استفاده از آزمون لوین بررسی و

 1/109 ،11/122 ،2/001 ، 1/221 ،1/128بدست

تایید گردید (تنظیم هیجان مثبت ،p=0/11

آمد ( ،)p>0/02که معنادار نمی باشد و میتوان

 F=-0/2و تنظیم هیجان منفی ،)F=0/1 ،P=0/81

نتیجه گرفت که پیشفرض همگنی شیب
رگرسیون رعایت شده است.

جدول  .4میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر
خودکارآمدی
سرزنش خود
تنظیم
هیجان

سرزنش دیگران
نشخوار فکری
فاجعه آمیزپنداری
اتخاذ دیدگاه
تمرکز مجدد مثبت
ارزیابی مجدد مثبت
پذیرش
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
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گروه ها

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش
کنترل

22/20
11/19

10/98
2/21

19/91
11/12

2/18
2/81

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

10/98
11/18
2/29
10/29
18/21
19/81
11/82
11/11
11/98
10/18
2/12
2/12
10/01
11/11
2/11
2/90
18/11
11/81

8/12
9/19
8/91
1/21
8/01
8/81
8/81
1/91
9/08
1/19
8/28
8/82
8/08
1/92
8/11
8/02
8/11
1/12

2/92
1/18
1/22
11/89
2/18
19/92
2/91
11/98
19/22
10/21
11/28
2/91
11/182
11/91
18/88
2/82
11/98
11/18

1/21
8/98
1/28
8/88
1/91
1/21
1/81
1/18
8/12
1/11
9/12
8/22
1/01
1/91
8/92
8/89
1/12
1/99
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جدول  8بیانگر میانگین گروه آزمایش و کنترل

چشمگیری مشاهده نشد .در ادامه ،جهت

است .این جدول نشان می دهد کـه میانگین گروه

مشخص کردن تاثیر اثربخشی درمان شناختی-

آزمایش در متغیر خودکارآمدی و تمامی

رفتاری بر خودکارآمدی عمومی ،راهبردهای

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به استثنای مولفه

اصلی و خرده مقیاسهای شناختی تنظیم هیجان

ی ارزیابی مجدد مثبت ،افزایش یافته است،

مادران کودکان مبتال به فلج مغزی از آزمون آماری

درحالیکه در میانگین گروه کنترل تغییرات

تحلیل کوواریانس (مانووا) استفاده شد.

جدول  .3تحلیل مانکووآ برای خودکارآمدی عمومی و راهبردهای اصلی تنظیم شناختی هیجان
میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

گروه

11/192

1

خطا

1891/218

2

راهبردهای

گروه

1/222

1

راهبردهای اصلی

مثبت

خطا

0/092

2

تنظیم هیجان

راهبردهای

گروه

2/112

1

منفی

خطا

0/091

2

منابع

متغیر وابسته
خودکارآمدی

مقدار F

معنیداری

88/211

0/000

* 118/282
* 191/112

0/000

0/000

مجذور

توان

اتا

آزمون

0/212

0/221
1

0/229

1

0/211

* P> 0/02

جدول  .2تحلیل مانکووآ برای خرده مقیاسهای تنظیم شناختی هیجان
توان

متغیر

میانگین مجذورات

درجه ازادی

مقدار F

معنی داری

مجذور اتا

نشخوار فکری

1/018

1

*21/211

0/000

0/210

1

ارزیابی مجدد مثبت

2/182

1

*88/092

0/008

0/181

0/222

سرزنش دیگران

2/019

1

*81/21

0/008

0/111

0/222

سرزنش خود

1/122

1

*81/812

0/001

0/112

0/221

دیدگاه گیری

1/812

1

11/122

0/008

0/122

0/222

تمرکز مجدد بر برنامهریزی

1/122

1

2/112

0/011

0/211

0/122

تمرکز مجدد مثبت

1/222

1

*102/011

0/000

0/288

1

پذیرش

1/128

1

*11/909

0/001

0/221

0/211

فاجعهسازی

1/120

1

*90/911

0/000

0/111

0/222

آزمون

*P> 4/48 , ** P <4/48

براساس نتایج جدول  ،9پس از تعدیل نمرات

خودکارآمدی و راهبردهای اصلی تنظیم شناختی

پیش آزمون در گروههای کنترل و آزمایش ،اثر

هیجان (راهبرد تنظیم هیجان مثبت و راهبرد تنظیم

معنیدار عامل بین آزمودنیها در متغیرهای

هیجان منفی) بدست آمد .بهعبارتدیگر باتوجه
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به مجذور اتا و معنیداری تفاوت میان گروهها در

تمام راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (ارزیابی

پسآزمون خودکارآمدی و راهبردهای تنظیم

مجدد مثبت ،نشخوار فکری ،تمرکز مجدد مثبت،

هیجان مثبت و تنظیم هیجان منفی ،میتوان گفت

پذیرش ،سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار

درمان شناختی  -رفتاری در افزایش نمره

فکری ،فاجعهآمیزی) وجود دارد .به بیانی دیگر

خودکارآمدی عمومی و راهبرد تنظیم هیجان مثبت

تفاوت میان گروهها در راهبردهای تنظیم شناختی

و کاهش نمره راهبرد تنظیم هیجان منفی مادران

هیجان از لحاظ آماری معنادار است و این امر

دارای کودکان فلج مغزی ،اثربخش بوده است.

بیانگر این است که مدل درمان شناختی -رفتاری

نتایج جدول  1نشان میدهد پس از تعدیل

در افزایش نمره این راهبردها در مادران دارای

نمرات پیش آزمون در گروه های کنترل و

کودکان مبتال به فلج مغزی تاثیر معناداری داشته

آزمایش ،اثر معنی دار عامل ،بین آزمودنیها در

است.

نتیجهگیری و بحث

قبلی است (زمانی و همکاران1921 ،؛ حاجی

سالمتی افراد جامعه اهمیت بسیاری دارد و در این

سیدجوادی و همکاران8012 ،؛ حمیدی ،محمدی،

رابطه سالمتی مادران دارای کودک با نیازهای

1921؛ جناابادی1922 ،؛ حیدریانفرد و همکاران،

ویژه دارای اهمیت فراوانی می باشد (خرمی،

 .)1921در تبیین نتایج به دستآمده میتوان گفت

آتشپور و عارفی .)1922 ،بدینمنظور هدف از این

که مادران کودکان فلج مغزی استرسهای

مطالعه بررسی اثربخشی درمان شناختی  -رفتاری

روانشناختی فراوانی را تجربه کرده (کراستیک،
1

بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی و

میهیک و میهیک  )8012 ،ودرواقع یکی از

خودکارآمدی عمومی در جمعیت مادران دارای

متغیرهای مهم مرتبط با تجربه استرس باتال در این

کودکان فلج مغزی است .نتایج حاصل از تجزیه و

افراد ،نارسایی هیجانی است .نارسایی هیجانی به

تحلیل دادهها نشان داد که برنامه درمانی شناختی–

دشواری در خودنظمدهی هیجانی و به عبارت

رفتاری باعث کاهش معنادار نمرات در راهبردهای

دیگر ،به ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات

منفی شناختی تنظیم هیجان و افزایش نمرات در

هیجانها گفته میشود (شوونماخر و همکاران،

راهبردهای مثبت شناختی تنظیم هیجان و همچنین

 .)8001استفاده از راهبردهای منفی و ناسازگارانه

خودکارآمدی عمومی مادران کودکان فلج مغزی

تنظیم هیجان توسط مادران دارای کودکان فلج

در مرحله پس آزمون شد.

مغزی ،از قبیل نشخوار فکری در مورد بیماری

از بعد اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر

فرزندشان و فاجعهسازی از بیماری آنها ،نه تنها

مؤلفه های اصلی و خرده مقیاسهای تنظیم

نگرانی ،خشم و اضطراب را در آنها به وجود می

شناختی هیجانی مادران کودکان فلج مغزی باید

آورد بلکه باعث استفاده کمتر از راهبردهای مثبت

گفت این نتیجه در راستای یافتههای مطالعات
1. Krstic, Mihic&Mihic
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و سازگارانه تنظیم هیجان میشود .این ناتوانی،

پیشین (توفیقی و همکاران1922 ،؛ خرازی و

سازمان هیجانات و شناختهای مادران را مختل

همکاران1922 ،؛ میرشفیعی ،محمدیپور1921 ،؛

می سازد و این امر موجب مشکالت دیگری از

حیدریانفرد و همکاران )1921 ،همسو میباشد.

جمله درک منفی از خویشتن ،نگرانی نسبت به

همانطور که نزو )8001( 1معتقد است در تبیین

روابط با دیگران و عملکرد اجتماعی نامناسب در

این یافته میتوان گفت که آموزش و اجرای

آنها میشود که این مادران را همواره در رسیدن

مهارتهای شناختی  -رفتاری موجب خطمشی

به اهدافشان با ناکامی مواجه میسازد که خود

هدفمندانه خاصی میشود که افراد از طریق آن،
کرده ،راه حلهای مختل

دلیلی بر تشدید استرس و اضطراب و به خطر

مشکل را تعری

انداختن سالمت روانی در آنها است .از آنجا که

شناختی را تولید نموده و تصمیم می گیرند که

بین افکار ،احساسات و رفتار مادران کودکان فلج

بهترین راه حل را انتخاب کنند و بدینوسیله

مغزی ارتباط وجود دارد و افکار منفی باعث

راهبردهای شناختی خود را نشان دهند .بنابراین

برانگیختگی هیجانی و اختالل در عملکردهای

مادران میآموزند که در برخورد با مشکالت

آنها میشود ،باید گفت درمان شناختی ـ رفتاری

بالفاصله به آن واکنش نشان نداده و در نتیجه با

باعث بهبود راهبردهای مثبت و کاهش استفاده از

انتخاب بهترین راهبرد تعامل با محیط اطراف

راهبردهای منفی در مادران دارای کودکان فلج

داشته باشند .مک گوایر )8001( 8نیز ضع

مغزی میشود و به این مادران برای کاهش

مهارتهای شناختی را عامل مهمی در

سرزنش خود و مقصر دانستن دیگران در ابتال

ارزیابیهای منفی از خود دانستهاند .به اعتقاد وی

فرزندشان به اختالل کمک شایانی میکند .این

آموزش روشهای صحیح شناختی  -رفتاری

درمان میتواند با آگاهیدادن و کمک به بازسازی

میتواند به احساس خودکارامدی ،افزایش ادراک

شناختی این مادران ،کنترل هیجانات مثبت را

مثبت از خود و دیگران بیانجامد .مادران کودکان

جایگزین هیجانات منفی کند .هیجانات مثبت

فلج مغزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در

منابع روان شناختی مهمی هستند که به مادران در

با توجه به محدودیتهای پژوهش شامل

انتخاب روش مؤثر مقابله با مشکالت و نحوه

محدودیت زمانی در یادگیری تمرینها ،انجام

ارتباط صحیح با کودک کمک می کنند و با

پژوهش در جامعه زنان و نبود زمان بیشتر جهت

تضمین سالمت جسمانی و روانی مادران ،آنها را

داشتن دوره پیگیری ،باید جانب احتیاط را در

جهت مقابله با حوادث استرسزای زندگی آماده

تعمیم رعایت کرد .با توجه به نتایج حاصل از

می سازند.

مطالعه مبنی بر افزایش راهبردهای مثبت شناختی

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که درمان

تنظیم هیجان و خودکارآمدی ناشی از برنامه

شناختی -رفتاری بر افزایش خودکارآمدی مادران

درمانی شناختی  -رفتاری ،و با توجه به درگیری

موثر بوده است .این یافته با نتایج پژوهشهای

1. Nezu
2. McGuire
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دیگر اعضای خانواده در نگهداری فرزندان دارای

راهبردهای تنظیم هیجان در گروههای مختلفی

نارسایی ،پیشنهاد میشود پژوهشی مشابه در

همچون

کودکان

جمعیت پدران و خواهران کودکان ناتوان همراه

بیسرپرست و بدسرپرست استفاده شود.

زنان

سرپرست

خانوار،

با مرحله پیگیری انجام شود .همچنین میتوان از
سایر درمانهای روانشناختی در بین مادران

سپاسگزاری

کودکان فلج مغزی جهت باتال بردن سطح

گروه پژوهشی تالزم می دانند تا از مراکز

خودکارامدی و راهبردهای شناختی سازنده

توانبخشی و تمامی مادران محترمی که صمیمانه

استفاده نمود ،و یا از مدل درمانی شناختی -

محققین را در انجام این پژوهش یاری رساندند،

رفتاری برای برنامهریزی ،مداخالت مناسب و

کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند.

بهبود خودکارآمدی و استفاده صحیح از
منابع
افشاری ،افروز؛ و میرمحمدی ،محبوبه.)1922( .
نقش عالیم روان شناختی ،سبک های
دلبستگی و تنظیم هیجان شناختی مادران در
پیشبینی شاخصهای تنسنجی کودکان.
فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سالمت.
.12 -21 ،)90( 2
اقدسی ،نسیم؛ سلیمانیان ،علیاکبر؛ اسدی
گندمانی ،رقیه .)1922( .اثربخشی آموزش
ذهنآگاهی بر طرحوارههای هیجانی ناسازگار

مادران کودکان با فلج مغزی .آرشیو
توانبخشی.21 -21 ،)1( 8 .
بشارت ،محمد علی؛ زمانی فروشانی ،نسرین؛
معافی ،علیرضا؛ بهرام احسانی ،هادی.
( .)1922نقش واسطهای راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان در رابطه بین آسیب پرهیزی
و بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان

مبتال به سرطان .فصلنامه علمی  -پژوهشی
روانشناسی سالمت.88 -1 ،)11( 2 .
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تقیزاده ،محمد احسان؛ قربانی ،طاهره؛ صفاری
نیا ،مجید .)1921( .اثربخشی تکنیکهای
تنظیم هیجانی رفتاردرمانی دیالکتیک بر
راهبردهای تنظیم هیجان زنان با اختالتالت
شخصیت مرزی و اختالل سوء مصرف مواد:

طرح خط پایه چندگانه .پژوهش در سالمت
روانشناختی.19-11 :)9( 2 .
توفیقی ،زهرا؛ آقایی ،اصغر؛ گلپرور ،محسن.
( .)1922مقایسه اثربخشی آموزش تابآوری
و تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی و
خودکارآمدی مادران دارای کودکان مبتال به

فلج مغزی .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد.8211 -8282 ،)1( 19 .
حقشناس ،لیال .)1922( .پیشبینی درماندگی
روان شناختی بر اساس تنظیم شناختی هیجان
و راهبردهای انطباقی در مادران کودکان مبتال
به تاتالسمی .فصلنامه سالمت روان کودک1 .
(.100-22 :)9
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حمیدی ،فریده؛ محمدی خرسندی ،فرنگیس.

کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران

( .)1921اثربخشی مشاوره گروهی شناختی

کودکان فلج مغزی .مجله دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی.92-82 :)1( 10 .

رفتاری والدین کودکان بیش فعال بر

اختالتالت رفتاری فرزندان .توانمندسازی
کودکان استثنایی.10 -20 ،)8( 2 .

خرمی ،محمد؛ آتش پور ،سید حمید؛ عارفی،
مژگان .)1922( .مقایسه اثر بخشی شناخت

حسنی ،جعفر .)1922( .خصوصیات روانسنجی

درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی و درمان

پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان .روان
شناسی بالینی.21-19 ،)9( 8 .

بهزیستی

روانشناختی و تابآوری مادران کودکان فلج

حیدریان فرد ،زینب؛ بخشی پور ،باب اله؛

مغزی .مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی.18-19: )1( 18 .

فراشناخت

بر نشاط

ذهنی،

فرامرزی ،محبوبه.)1921(.اثربخشی درمان
شناختی  -رفتاری گروهی بر اضطراب

راهداری ،مژده؛ مدرس غروی ،مرتضی؛ طبیبی،

اجتماعی ،خودکارآمدی اجتماعی و نشخوار

زهرا .)1922( .رابطه ی بین ویژگیهای

فکری در دانشجویان با اختالل اضطراب

شخصیتی و سطح هیجان ابرازشده در مادران

اجتماعی .مطالعات روانشناسی بالینی1 .

بیماران مبتال به اسکیزوفرنی .مجله اصول
بهداشت روانی.11 -192 ،)12( 18 .

جناابادی ،حسین .)1922( .بررسی اثربخشی

رحیمی پردنجانی ،سعید؛ غباری بناب ،باقر.

مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر

( .)1920تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه گاردنر

سالمت روان مادران کودکان مبتال به

بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان

اختالتالت رشدی و اختالتالت رفتاری مخرب

ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان .پژوهشهای
علوم شناختی و رفتاری.21-19 .)1( 1 .

(.118 -128 ،)81

و فلج مغزی .مجله علوم پزشکی رازی89 ،
(.22 -20 .)112

روستایی ،میثم؛ عابدی ،شیوا؛ خزاعلی ،خدیجه.
خرازی نوتاش ،هانیه؛ خادمی ،علی؛ بابا پور

( .)1921بررسی ارتباط مشکالت رفتاری

خیرالدین ،جلیل؛ علی وندی وفا ،مرضیه.

کودکان مبتال به فلج مغزی  1تا  19ساله با

( .)1922اثربخشی درمان شناختی  -رفتاری

افسردگی مادران :مطالعه مقطعی.)1( 11 .

بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت

.101 -101

بیماری میگرن در پرستاران زن شهر تبریز در
سال  .1922سالمت جامعه.98-89 ،)8( 19 .

زارعینژاد ،سمیه؛ نوروزی ،کیان؛ ساجدی،
فیروزه؛ رهگوی ،ابوالفضل؛ نوروزی ،مهدی؛

خرمی ،محمد؛ آتشپور ،سید حمید؛ عارفی،
مژگان .)1921( .بررسی تحلیل مسیر

همتی،

آرزو.

(.)1921

بررسی

رابطه

خودکارآمدی و کیفیت زندگی مادران دارای
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نوزاد نارس در بیمارستان کمالی کرج درسال

شهرویی ،عبدالعظیم؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛

 .1921پژوهش توانبخشی در پرستاری1 .

عادل ،سید محمد حسن؛ شهرویی ،مهران؛

(.11-21: )9

شهرویی ،شهریار .)1922( .اثربخشی مداخله
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