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Abstract
Purpose: This study was conducted with the aim of examining the structural equation model
of predicting marital commitment based on the early maladaptive schemas of emotional
deprivation, abandonment/instability, and mistrust/abuse mediated by the gender roles.
Method: The present research was a correlational study using the path analysis method. A
total of 300 married employees (132 females and 168 males) were selected by the
convenience sampling method. Data were collected using the Dimensions of Commitment
Inventory (DCI), Young Schema Questionnaire-Short Form (SQ-SF), and Bem Sex Role
Inventory (BSRI). The path analysis analysis was conducted to examine the proposed model
using LISREL software.
Findings: The results indicated that the hypothesized model had a good fit with the observed
data. The findings showed that emotional deprivation schema is negativly correlated with
marital commitment. Moreover, the gender roles of masculinity and femininity are positivly
correlated with marital commitment. The path analysis showed that the relation between
emotional deprivation schema and marital commitment is mediated by both gender roles. In
addiction, the relations between abandonment/instability and mistrust/abuse schemas and
marital commitment are mediated by the gender role of masculinity. According to the
findings of this research, designing interventions aimed at increasing people's awareness of
their maladaptive schemas and modifing them in counseling and psychotherapy processes
can be helpful in solving couples' problems.
Keywords: Early maladaptive schemas, marital commitment, gender roles.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل معادالت ساختاری پیشبینی تعهد زناشویی بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه شامل
محرومیت هیجانی ،رهاشدگی /بیثباتی ،و بیاعتمادی /بدرفتاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گر نقش های جنسیتی انجام شد.
روش :پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی نوع تحلیل مسیر بود .پژوهش بر روی  300نفر ( 168مرد و  132زن) از کارمندان
متأهل شهر زنجان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند ،انجام شد .اطالعات موردنیاز با استفاده از سیاهه تعهد
زناشویی آدامز و جونز ،پرسشنامه طرحواره یانگ – فرم کوتاه ،و سیاهه نقش جنسیتی بم جمعآوری شدند .داده های پژوهش به
روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان دادند که مدل فرضی پژوهش با دادههای تجربی برازش مطلوب دارد .نتایج این پژوهش نشان داد که طرحواره
محرومیت هیجانی با تعهد زناشویی ه مبستگی منفی و معنادار دارد .همچنین نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی با تعهد زناشویی
همبستگی مثبت و معناداری دارند .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که نقش های جنسیتی مردانگی و زنانگی در رابطهی بین طرحواره
محرومیت هیجانی و تعهد زناشویی نقش واسطهای دارند .همچنین نقش جنسیتی مردانگی در رابطهی بین طرحوارههای رهاشدگی/
بیثباتی ،و بیاعتمادی /بدرفتاری و تعهد زناشویی نقش واسطهای دارد .با توجه به یافتههای این پژوهش طراحی مداخالتی در
راستای آگاهسازی افراد نسبت به طرحوارههایشان و تعدیل آن در فرآیندهای مشاوره و رواندرمانی می تواند گام مؤثری در
کمک به حل مشکالت زوجین باشد.
واژههای کلیدی :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تعهد زناشویی ،نقش جنسیتی
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مقدمه
ازدواج بهعنوان مهمترین و باالترین عمل اجتماعی حاوی سه رکن اساسی تعهد ،جاذبه و تفاهم است
که تعهد به همسر و نهاد ازدواج نیرومندترین و پایدارترین عامل پیشبینی کنندهی کیفیت و پایداری رابطه
زناشویی بهحساب میآید ( .)John, Seme, Roro, & Tsui, 2017مطالعات نشان میدهد سطح پایین تعهد
زوجین منجر به عدم رضایت و طالق میگردد .در نظرسنجی ویلچ و جانسون ()Welch & Johnson, 2003

 83درصد از شرکتکنندگان عامل طالق خود را فقدان تعهد دانسته بودند که با یافتههای زمینهیابی ساکنان
اوکالهما همخوان بود.
تعهد زناشویی 1به این معنی است که شخصی که ازدواج میکند و تشکیل خانواده میدهد به یک
شخص خاص متعهد باقی بماند ( .)Ellen Byrd, 2009گر چه تعهد بهعنوان قصد فرد برای ادامه دادن رابطه
در نظر گرفته میشود اما به سه نوع متمایز تقسیم میشود که عبارتاند از )1 :تعهد شخصی (تعهد به همسر)
که به معنای تمایل فرد برای باقی ماندن در رابطه زناشویی است و تحت تأثیر سه مؤلفه قرار میگیرد :جذابیت
همسر ،جذابیت رابطه زناشویی و هویت زناشویی؛  )2تعهد اخالقی (تعهد به ازدواج) به این معنی که فرد
اخالقاً خود را موظف به حفظ و ادامه رابطه زناشویی میداند و تحت تأثیر سه مؤلفه قرار میگیرد :تقدس
بنیان ازدواج ،وفاداری به نوع رابطه زناشویی و احساس دین نسبت به یک همسر و  )3تعهد ساختاری که به
موانع و محدودیت های موجود در ترک رابطه زناشویی و احساس اجبار در تداوم آن رابطه اشاره دارد .در
واقع تعهد از طریق ارتباطات ایجاد و بازسازی میشود ،در طول زمان کم و زیاد میشود و در ازدواجهایی
که مشکالت را تحمل میکنند ،باالتر از سطح حداقل باقی میماند (.)Adams & Jones, 1997

عوامل متعددی تعهد زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهند که میتوان آنها را در سه دستهی عوامل
شخصیتی و درون فردی ،عوامل موقعیتی و محیطی و عوامل بین فردی قرار داد .مهمترین عوامل برون فردی
و محیطی که در پژوهشها به آنها پرداخته شده است عبارتاند از :از دست دادن شغل ،مشکالت مسکن
و درآمد کم ،رضایت مالی ( ،)Dew & Jackson, 2018عدالت در تقسیم کارها ()Tang & Curran, 2013
و جایگزینهای جذاب و قابلدسترس(.)Arriaga & Agnew, 2001

در میان عوامل درون فردی نقش رضایت از رابطهی جنسی

( & Montesi, Fauber, Gordon,

 ،)Heimberg, 2011سبک ارتباطی ،تمایل به وفق دادن و تطبیق دادن خود ،تمایل به فداکاری برای رفاه
شریک خود و دلبستگی قوی ( ،)Arriaga & Agnew, 2001ارضای متقابل نیازهای صمیمت زوجین
1. marital commitment
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( ،)Arriaga & Agnew, 2001داشتن مهارتهای حل مسئله مناسب و سرمایهگذاری در ازدواج
( ،)Goodfriend & Agnew, 2008مذهب و اعتقادات مذهبی (،)Nelson, Kirk, Ane, & Serres, 2011
رضایت از رابطه و انگیزه زوجین برای حفظ رابطه ()Nelson et al., 2011و انتظارات و خواستههای هر
یک از زوجین ( )Vannier & O’Sullivan, 2018را میتوان مد نظر قرار داد.
یکی از عوامل درون فردی بنیادی که در رفتار ،ارتباطات و روابط زناشویی افراد تأثیرگذار است و
ممکن است افراد از آن آگاه نباشند ،طرحوارههای ناسازگار اولیه 1است .طرحوارههای ناسازگار اولیه عوامل
معنادار شناختی و درون فردی هستند که به درک بهتر روابط زناشویی کمک میکنند .این چارچوبهای
ذهنی را میتوان بهعنوان ساختار پردازش اطالعات تعریف کرد که احساسات ،رفتارها ،اندیشهها و باورهای
عمیق در مورد خود و جهان را تعیین میکنند ( .)Mohammadi & Soleymani, 2017طرحوارهها بهصورت
الگوهای گسترده ،ناکارآمد و فراگیر که شامل خاطرات ،هیجانها ،افکار و احساسات بدنی در مورد خود
و رابطه با دیگران هستند ،تعریف میشوند که در دوران کودکی و نوجوانی شکل میگیرند و در مسیر
زندگی تداوم مییابند .مطابق نظر یانگ 2طرحوارههای ناسازگار اولیه از تجارب منفی دوران کودکی شکل
میگیرند و بر شیوه تفکر ،احساس و رفتار و سایر جنبههای زندگی تأثیر میگذارند ( & Basile, Tenore,

 .)Mancini, 2019طرحوارهها در ارتباط با پنج نیاز تحولی اساسی که عبارتاند از :دلبستگی ایمن به دیگران،
خودگردانی ،کفایت و هویت،آزادی در بیان نیازها و هیجانهای سالم ،خودانگیختگی و تفریح،
محدودیتهای واقعبینانه و خویشتنداری به وجود میآیند و فرد باید از همان آغاز طی تحول خود این
نیاز ها را در رابطه با والدین و محیط با موفقیت پشت سر

گذارد ( & Damiano, Reece, Reid, Atkins,

 .)Patton, 2015طرحوارههای ناسازگار اولیه بیشتر در سطح آگاهی قرار میگیرند و در دسترس هستند و با
فهرستهای خود گزارشی تشخیص داده میشوند .هنگامیکه این طرحوارهها فعال میشوند اغلب افراد به
شیوهای پاسخ میدهند که طرحوارهها را در طول زمان حفظ میکنند و پایدار نگه میدارند

( Calvete,

.)Orue, & Hankin, 2015
یانگ هجده نوع طرحواره را در پنج حوزه طبقهبندی میکند :حوزهی اول :بریدگی و طرد
(رهاشدگی – بیثباتی ،بیاعتمادی – بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص شرم ،انزوای اجتماعی –
بیگانگی)؛ حوزهی دوم :خودگردانی و عملکرد مختل ( وابستگی  -بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر

1. early maladaptive schemas
2. Young
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و بیماری ،خود تحول نیافته – گرفتار ،شکست)؛ حوزهی سوم :محدودیتهای مختل (استحقاق –
بزرگمنشی ،خویشتنداری – خود انضباطی ناکافی)؛ حوزهی چهارم :دیگر جهتمندی ( اطاعت ،ایثار،
پذیرش جویی – جلبتوجه و حوزهی پنجم :گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری (منفی گرایی و بدبینی،
بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه -عیبجویی افراطی و تنبیه).
طرحوارههای ناسازگار اولیه از مهمترین پیشبینی کنندههای نارضایتی از زندگی هستند .حضور
طرحوارههای شناختی ناسازگار ممکن است بین افرادی که از زندگیشان راضی هستند و آنهایی که از زندگی
رضایت کمی دارند ،تمایز ایجاد کند و موجب فراخوانی هیجانات منفی شده به کاهش توان مقابلهی شخص
با مشکالت زندگی منجر شوند ( .)Shirvani & Peyvastegar, 2011در همین راستا ،نتایج پژوهشهای سیفی
زاده آرانی ،زارعی محمودآبادی و بخشایش

( Seyfizadeh, Zarei Mahmoodabadi & Bakhshayesh,

 ،)2019امانی ،عیسی نژاد و عزیزی ( ، )Amani, Isanezhad & Azizi, 2015پارسا فر و اکرمی ( & Parsafar

 )Akrami,2014و هادی و همکاران ( )Hadi et al., 2017نشان دادند افرادی که از طرحوارههای ناسازگار
اولیه محرومیت هیجانی ،رهاشدگی /بیثباتی و بیاعتمادی /بدرفتاری رنج میبرند در دوران کودکی نیازشان
به ثبات ،امنیت و عشق و تعلقخاطر برآورده نشده است؛ بنابراین ،در بزرگسالی و در روابط خود تنشها و
چالشهایی را تجربه میکنند که منجر به کاهش تعهد و رضایت زناشوییشان میشود.
از سوی دیگر عملکرد خانواده و تعهد زناشویی میتواند تحت تأثیر نقش جنسیتی هر یک از زوجین
قرار گیرد .در واقع نقش جنسیتی به وظایف ،مسئولیتها و فعالیتهایی گفته میشود که فرهنگ هر جامعه
به زنان و مردان اختصاص میدهد و از هر فردی انتظار میرود مطابق با خواستههای فرهنگی آن جامعه
ویژگیهای مردانه و زنانه را برای خود برگزیند ( .).Zeyneloglu & Terzioglu, 2011نقش جنسیتی مفهوم
گستردهای است که بسیاری از مسئولیتها و تکالیف در خانواده بر اساس آن تعریف میشود ،چرا که مفهوم
نقش جنسیتی تعریف زنانگی و مردانگی در یک جامعه است .مردانگی خصوصیات شخصیتی ابزاری و
هدفمند )مانند استقالل ،رهبری ،منطقی بودن و  )...را در برمیگیرد و زنانگی خصوصیات شخصیتی بیانی و
پروراندن (مانند عاطفی ،گرم ،مهربان و غریزی بودن و  )...را در برمیگیرد (.)Topuz & Yıldızbaş, 2014
نقشهای جنسیتی بر رفتار ،افکار ،احساسات فردی و ارتباطات اثر میگذارند .یکی از حوزههای ارتباطی با
افراد دیگر ازدواج و تعامل با همسر است جایی که فرد نقش جنسیتی خود را بروز میدهد و زمانی که درباره
نقش خود (ویژگی زنانگی و مردانگی) آگاهی کامل و پذیرش داشته باشد میتواند در روابط بین فردی
خود از جمله رابطه با همسر پیوند عاطفی عمیقتر را برقرار کند و وحدت خانوادگی بیشتری را تجربه کند
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و نتیجه آن رضایت بیشتر از تعامالت خود است اما زمانی که این تعادل به هم بخورد و فرد از ویژگیهای
خود آگاهی نداشته و یا پذیرای ویژگی های مرتبط با جنس خود نباشد ،دچار ابهام و سردرگمی میشود و
تضاد نقش ظاهر شود که می تواند باعث کشمکش و آسیب جدی در روابط بین زن و مرد شود و در نتیجه
سطح رضایت و تعهد زناشویی زوجین کاهش پیدا کند (.)Maaref et al., 2015
برای مثال ( )Maaref et al., 2015در بررسی رابطهی نقشهای جنسیتی با رضایت زناشویی به این
نتیجه رسیدند که نقش جنسیتی زنانگی در مردان با رضایت زناشویی رابطه دارد .مردانی که خود را از قید
نقش جنسیتی سنتی رها کرده و قادر هستند ویژگیهای زنانه و ظریف را در خود تشخیص داده و رشد دهند،
قادر به درک بهتری از وضعیت همسران خود شده و در نتیجه از رضایت زناشویی باالتری برخوردار خواهند
بود .رضایت زناشویی ،هم میتواند بر تعهد زناشویی تأثیرگذار باشد و هم از آن تأثیر پذیرد .تعهد زناشویی
به میزان انگیزه و تالشی که هر یک از زوجین برای حفظ رابطه زناشویی خود دارند ،بهعنوان همبسته رضایت
زناشویی میتواند تحت تأثیر نقش جنسیتی هر یک از زوجین قرار گیرد.
شکلگیری نقش جنسیتی در کنار همهی عوامل فردی و محیطی -اجتماعی از طرحوارههای شناختی
افراد نیز متأثر خواهد بود .هر فردی با توجه به طرحوارههایی که از کودکی در ذهن او شکل گرفته نگاه
مشخصی به جنسیت خود و نقشهایی که از خود انتظار دارد ،شکل خواهد داد .از اینرو نقش جنسیتی
میتواند بهعنوان واسطهای در رابطه بین طرحوارههای شناختی و تعهد زناشویی باشد .با توجه به آنچه گفته
شد و با مروری بر پیشینهی پژوهش های انجام شده ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی مدل زیر و پاسخ به دو
سؤال بود که آیا طرحوارههای ناسازگار اولیه و نقشهای جنسیتی در تعهد زناشویی نقش دارند؟ آیا بین
طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با واسطهی نقش جنسیتی رابطه وجود دارد؟
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شکل  :1مدل فرضی پژوهش بر اساس مطالعات پیشین

روش
پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است که با روش معادالت ساختاری (تحلیل
مسیر) انجام شد .جامعهی آماری پژوهش کلیهی کارمندان (مرد و زن) متأهل ادارات دولتی شهر زنجان بود.
با توجه قرارگیری زنان و مردان شاغل در کنار هم و تغییراتی که نقش جنسیتی آنها به دلیل تغییر نقش و
تقسیم کار و  ...پیدا می کند .در این پژوهش بر آن شدیم که نمونه را مردان و زنان شاغل در نظر بگیریم تا
اثرات تغییر نقش و  ...در آنها بررسی کنیم .از این جامعه  300نفر ( 168مرد و  132زن) بهعنوان نمونه به
روش در دسترس انتخاب شدند.
آزمودنیها در بازهی سنی  25تا  55سال سن قرار داشتند و دارای تحصیالت کاردانی ،کارشناسی و
کارشناسی ارشد بودند .پس از کسب رضایت آگاهانهی آزمودنیها برای شرکت در پژوهش و اطمینان
دهی به آنها از عدم افشای اطالعات شخصیشان ،از آنها خواسته شد به پرسشنامههای پژوهش پاسخ بدهند.
برای همگن کردن گروه نمونه افرادی که مشکالت حاد زناشویی داشتند و در فرایند طالق قرارگرفته بودند،
از نمونه حذف شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای تعهد زناشویی آدامز و جونز ،طرحوارههای
ناسازگار یانگ و نقش جنسیتی بم استفاده شد.
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ابزارها
پرسشنامه تعهد زناشویی :)DCI( 1این پرسشنامه توسط آدامز و جونز

()Adams & Jones, 1997

ساختهشده است و میزان پایبندی افراد به همسر و ازدواجشان را میسنجد .دارای  44سؤال است و سه بُعد
تعهد زناشویی شامل تعهد شخصی ،اخالقی و ساختاری را در مقیاس لیکرت پنج درجهای (از کامالً مخالف
تا کامالً موافق) میسنجد .سؤاالت  36 ،35 ،34 ،32،30 ،29 ،28 ،23 ،16 ،12،11و  38بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشوند .حداقل نمره در این پرسشنامه  44و حداکثر نمره  220است .آدامز و جونز ( Adams

 )& Jones, 1997در پژوهش خود پایایی هر یک از مقیاسهای این آزمون را به ترتیب برای تعهد شخصی
 ،0/91تعهد اخالقی  0/89و تعهد ساختاری  0/86به دست آوردند .عباسی مولید ()Abbasi Molid, 2009

میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را در ایران  0/85گزارش کرد .در پژوهش حاضر میزان آلفای
کرونباخ برای مقیاسهای تعهد شخصی  ،0/83تعهد اخالقی  ،0/73ساختاری  0/82و برای کل پرسشنامه
 0/93به دست آمد.
پرسشنامه طرحواره یانگ -فرم کوتاه :)SQ-SF( 2این پرسشنامه توسط یانگ برای ارزیابی 15
طرحواره ناسازگار اولیه ساختهشده است .پرسشنامه  75سؤالی است و هر  5آیتم یک طرحواره را میسنجد
که در طیف لیکرت روی یک مقیاس  6درجهای از «کامالً درست» تا «کامالً غلط» درجهبندی میشود.
هنجاریابی پرسشنامه در ایران توسط آهی ( )Ahi, 2006بر روی  387نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران
انجام شد و همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در زنان  0/97و در مردان 0/98
بهدستآمده است .در پژوهش حاضر از سؤاالت  1تا  15این پرسشنامه بهمنظور سنجش سه طرحواره
ناسازگار اولیه «محرومیت هیجانی ،رهاشدگی /بیثباتی و بیاعتمادی /بد رفتاری» استفاده شده است و میزان
آلفای کرونباخ آنها به ترتیب  0/83 ،0/87و  0/80به دست آمد.
پرسشنامه نقش جنسیتی بم :)BSRI( 3این پرسشنامه توسط بم ( )Bem, 1981برای تعیین شخصیت
جنسی افراد ساختهشده است و دارای  30صفت یا عبارت توصیفی با سه زیرمجموعه زنانه ،مردانه و خنثی
است .هر فرد در برابر هر صفت یا عبارت به خود نمرهی بین ( 1بسیار کم) تا ( 5بسیار زیاد) میدهد و هر
فرد سه نمره به دست میآورد که یکی نمرهی زنانگی و دیگری نمرهی مردانگی و سومی نمرهی خنثی
است .بر اساس این نمرهها هر فرد دو بُعد مردانگی باال یا پایین و زنانگی باال یا پایین دارد و نقش جنسیتی

1. dimensions of commitment inventory
)2. young schema questionnaire-short form (SQ-SF
3. bem sex role inventory
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خنثی مربوط به افرادی است که در هر دو بُعد زنانگی و مردانگی باال باشند .در پژوهش علیاکبری دهکردی،
محتشمی و حسنزاده ( )Aliakbari Dehkordi, Mohtashmi, & Hasanzadeh, 2013میزان آلفای کرونباخ
مقیاس نقش جنسیتی زنانگی و مردانگی به ترتیب  0/82و  0/78و کل پرسشنامه  0/80به دست آمد .در
پژوهش حاضر آلفای کرونباخ نقش جنسیتی زنانگی و مردانگی به ترتیب  0/84و  0/82به دست آمد.
یافتهها
برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف استاندارد و
برای تحلیل داده ها و بررسی مدل پژوهش از روش معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  LISRELانجام شد .جدول شماره  ،1اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
(میانگین ،انحراف استاندارد ،نمرات کمینه و بیشینه و شاخص کجی) را نشان میدهد.
جدول  :1شاخصهای توصیفی خرده مقیاسهای پژوهش
متغیر
طرحوارههای
ناسازگار اولیه

تعهد زناشویی

نقش جنسیتی

خرده مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

کجی

محرومیت هیجانی

12

5/83

5

29

0/78

رهاشدگی /بیثباتی

13/70

6/07

5

30

0/67

بیاعتمادی /بدرفتاری

11/57

5/08

5

27

0/47

تعهد شخصی

64/20

9/19

36

88

-0/16

تعهد اخالقی

42/80

6/78

27

76

0/23

تعهد ساختاری

43/11

6/46

24

55

-0/35

کل تعهد زناشویی

161/83

22/38

102

211

-0/19

نقش جنسیتی زنانگی

45/21

5/54

30

55

-0/32

نقش جنسیتی مردانگی

42

5/78

26

55

-0/12

قبل از ارزیابی مدل ساختاری پیشنهادی بهمنظور ایجاد مدل اندازهگیری برازنده و قابلقبول و تعیین
این موضوع که ابزارهای استفاده شده بهخوبی سازههای موردنظر را اندازهگیری میکنند ،تحلیل عاملی
تأییدی اجرا شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که بارهای عاملی مربوط به سؤال  37پرسشنامه تعهد زناشویی
معنادار نبود؛ بنابراین ،از تحلیل نهایی کنار گذاشته شد .سؤاالت مربوط به نقش جنسیتی خنثی نیز موضوع
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بررسی حاضر نبود و از تحلیل کنار گذاشته شدند .با توجه به نتایج تحلیل عاملی و شاخصهای ارزیابی
برازندگی مدل اندازهگیری عوامل نهفته از برازندگی سازهای بسیار خوبی برخوردار است .پس از تعیین
روایی ابزارهای اندازهگیری ،گام بعدی برای ورود به بحث تحلیل مسیر شناسایی رابطهی بین متغیرهای
پژوهش است .جهت شناسایی رابطهی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در
جدول  2ذکر شده است.

جدول  :2همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

2

1

 .1محرومیت هیجانی

1

 .2رهاشدگی /بیثباتی

**0/24

1

 .3بیاعتمادی /بدرفتاری

**0/44

**0/48

 .4نقش جنسیتی مردانگی

**

 .5نقش جنسیتی زنانگی

**

 .6تعهد زناشویی

**-0/46

-0/25
-0/15

**

-0/19

4

3

6

5

1
0/05

-0/03

-0/10

**-0/24

**-0/32

1
**

0/64

**0/36

1
**0/33
p >0/01

1
**

p >0/05،

*

با توجه به روابط معنادار بین متغیرهای پیشبین با متغیرهای واسطهای و مالک و رابطه معنادار
متغیرهای واسطهای با متغیر مالک در ادامه برای آزمون مدل پیشنهادی تحلیل مسیر از نرمافزار لیزرل استفاده
شد که خروجی آن در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :2مدل آزمون شده پژوهش
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مشخصههای برازش بهدستآمده ،برای مدل آزمون شده در جدول  3عنوان شده است.
جدول  :3مشخصههای برازندگی مدل و مدل برازش شده
شاخصها

2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMR

مقدار

2/37

0/06

0/99

0/93

0/99

0/98

3/04

با توجه به جدول  3شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب ) (RMSEAبا مقدار  0/06از سطح
قابل قبولی برخوردار بود و دیگر شاخصهای برازش نیز همگی در سطح مناسبی بودند؛ بنابراین ،شاخصهای
برازش مدل نشان میدهند که مدل بررسی شده از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  :4پارامتر استاندارد ،مقدار  tو واریانسهای تبیین شده متغیرهای پژوهش
مالک

تعهد زناشویی

مقدار t

پیشبین

پارامتر استاندارد

محرومیت هیجانی

-1/26

رهاشدگی /بیثباتی

-0/29

1/40

بیاعتمادی /بدرفتاری

-0/50

1/89

نقش جنسیتی زنانگی

0/67

**3/41

نقش جنسیتی مردانگی

0/61

**

**

5/90

3/15

p >0/01

**

p >0/05،

*

به طور خالصه نتایج جدول  4در مدل ساختاری نشان داد که اثر مستقیم طرحوارهی ناسازگار اولیه
محرومیت هیجانی در تعهد زناشویی در سطح  0/01معنادار است اما اثر مستقیم طرحوارهی ناسازگار اولیه
رهاشدگی /بیثباتی و بیاعتمادی /بدرفتاری در تعهد زناشویی معنادار نبود .همچنین اثر مستقیم نقشهای
جنسیتی مردانگی و زنانگی در تعهد زناشویی در سطح  0/01معنادار است .در مورد رابطه طرحوارههای
ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی ،عالوه بر اینکه روابط مستقیم وجود دارد ،روابط غیرمستقیم نیز با واسطهی
نقشهای جنسیتی نیز وجود دارد که میزان آن با اثر غیرمستقیم مشخصشده است.
جدول  :5اثرات غیرمستقیم طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی
مالک

تعهد زناشویی

پارامتر استاندارد

اثر کل

پیشبین

میانجی

محرومیت هیجانی

نقش جنسیتی زنانگی

-0/08

-1/34

محرومیت هیجانی

نقش جنسیتی مردانگی

-0/16

-1/42

رهاشدگی /بیثباتی

نقش جنسیتی زنانگی

0/02

-0/27

رهاشدگی /بیثباتی

نقش جنسیتی مردانگی

-0/12

-0/41

بیاعتمادی /بدرفتاری

نقش جنسیتی زنانگی

-0/04

-0/54

بیاعتمادی /بدرفتاری

نقش جنسیتی مردانگی

0/11

-0/39
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همانطور که در جدول  5مشاهده میشود اثر غیرمستقیم طرحوارهی ناسازگار اولیهی محرومیت هیجانی
در تعهد زناشویی با واسطهی نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی معنادار بود .همچنین اثر غیرمستقیم طرحوارههای
ناسازگار اولیه رهاشدگی /بیثباتی و بیاعتمادی /بدرفتاری در تعهد زناشویی با واسطهی نقش جنسیتی مردانگی
معنادار بود اما اثر غیرمستقیم آنها در تعهد زناشویی با واسطهی نقش جنسیتی زنانگی معنادار نبود.
نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل معادالت ساختاری نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه محرومیت
هیجانی ،رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری در تعهد زناشویی با واسطهگری نقش جنسیتی انجام شد.
نتایج بهدستآمده نشان داد که اثر مستقیم طرحواره ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی در تعهد زناشویی معنادار
است .این نتایج با یافتههای پژوهش هادی و همکاران ( ،)Hadi et al., 2017آرینفر و رسولی ( & Arianfar
 ،)Rasouli, 2019داسیانا و روسو( ،)Daciana & Rusu Alina, 2012محمدی و سلیمانی ( & Mohammadi

 ،)Soleymani, 2017سیفی زاده آرانی و همکاران ( ،)Seyfizadeh et al., 2019خاجوینیا ،قیاسی ،ایزدی و
سرامی فروشانی ( )Khajouei Nia, Ghiasi, Izadi, & Sarami Forooshani, 2014همسو است.
طرحوارهها روابط نزدیک را تحت تأثیر قرار میدهند و اولین تجربه روابط نزدیک بعد از روابط والد-
فرزندی ،روابط زوجی است؛ بنابراین ،اولین نقطهی فوران طرحوارهها روابط زناشویی است .در واقع
طرحوارههای ناسازگار اولیه موجب سوگیریهایی در تفسیر رویدادها میشوند ،این سوگیریها در
آسیبشناسی روانی بهصورت سوءتفاهمها ،نگرشهای تحریفشده ،فرضهای نادرست ،هدفها و
چشمداشتهای غیرواقعبینانه در همسران ظاهر میشود و این سوءبرداشتها بر ادراکها و ارزیابیهای بعدی
در زندگی مشترک تأثیر میگذارند (.)Yousefi, Etemadi, Bahrami, Ahmadi, & Fatehi-Zadeh, 2010
در حقیقت رابطهی مستقیم و معنادار طرحوارهی ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی (عدم جبران کافی نیازها
و تمایالت فرد به حمایت عاطفی و احساسی) نشاندهندهی تأثیر احساسات ناشی از طرحوارهها در زندگی
زناشویی است که می تواند در پایبندی یا عدم پایبندی فرد به زندگی زناشویی تأثیرگذار باشد .در واقع ،فرد
با مجاز شمردن خود ناشی از نیاز به داشتن منبع حمایتی بیشتر ناشی از طرحواره محرومیت هیجانی وارد
فضاهای دیگری از ارتباط میشود که با تعهد زناشویی منافات دارد (.)Hadi et al., 2017

همچنین اثر مستقیم طرحوارههای ناسازگار اولیه رهاشدگی /بیثباتی و بیاعتمادی /بدرفتاری در تعهد
زناشویی معنادار نبود .یافتههای بهدستآمده ناهمسو با نتایج پژوهش هادی و همکاران ()Hadi et al., 2017

آرینفر و رسولی ( ،)Arianfar & Rasouli, 2019دمیترسکو و جیانگ (،)Dumitrescu & Jiang, 2008
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محمدی و سلیمانی ( )Mohammadi & Soleymani, 2017و سیفیزاده آرانی

و همکاران ( Seyfizadeh

 )et al., 2019است و با یافتههای پژوهش اصالنی ،صمدی فرد و سودانی

( & Aslani, Samadifard,

 )Sodani, 2015همسو است .در تبیین این ناهمسویی میتوان به اختالف نمونههای پژوهش اشاره کرد.
نمونههای مورداستفاده در پژوهشهای پیشین اغلب افرادی بودند که مرتکب خیانت زناشویی شده یا اینکه
در معرض طالق قرار داشتند اما در پژوهش حاضر نمونه افراد متأهلی بودند که مشکالت حاد زناشویی
نداشتند و از اینرو همگنتر بودند.
نتایج بهدستآمده اثر مستقیم معنادار نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی را در تعهد زناشویی نشان داد که
با یافتههای النگیس ،سابورین ،لوسیه و ماتیو ( ،)Langis, Sabourin, Lussier, & Mathieu, 1994میکلسون،
کالفی و ویلیامز ( )Mickelson, Claffey, & Williams, 2006همسو است .نقش جنسیتی مردانگی بر عاملی
بودن و ابزاری بودن تأکید میکند .ویژگیها و صفات جنسیتی مردانگی که شامل ویژگیهایی همچون باثبات
و قوی بودن ،پایبندی به عقاید و باورهای خود ،سلطهگری بودن است ،باعث میشود افراد در برخورد با
مشکالت و شرایط تنیدگیزای زندگی جرأتمند بوده ،از سبک مقابلهای مسئلهمدار استفاده کنند ،شرایط و
محدودیتهای خود را قابلتغییر دانسته و سعی کنند محدودیتها و مشکالت زندگی را رفع کنند که همین
امر بهمرور زمان تعهد آنها را نسبت به زندگی زناشویی افزایش میدهد ( Shokri, Moradi, Daneshpour,

 .)& Tarkhan, 2008نقش جنسیتی زنانگی بیانگر بیانی بودن ،اجتماعی بودن و هیجانی بودن است .داشتن
ال ویژگیهایی از قبیل استفاده نکردن از
ویژگیهای زنانگی به معنای داشتن مهارتهای ارتباطی مؤثر است مث ً
لحن تند ،گرم ،خوشبیان و مالیم بودن سبب میشود افراد در مواجهه با مسائل زندگی بتوانند شرایط را بهخوبی
مدیریت کنند و سعی کنند رابطهی زناشویی خود را با همسرشان بهبود دهند و تعهد باالتری نسبت به زندگی-
شان داشته باشند (.)Matud, Bethencourt, & Ibáñez, 2014
اثر غیرمستقیم نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی در رابطهی بین طرحوارهی ناسازگار اولیه محرومیت
هیجانی و تعهد زناشویی معنادار بود .همچنین اثر غیرمستقیم نقش جنسیتی مردانگی در رابطهی بین
طرحوارههای ناسازگار اولیه رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری و تعهد زناشویی معنادار بود .هر
چند پژوهشی که به بررسی این نقش واسطهای پرداخته باشد یافت نشد شاید بتوان نتایج گزارش شده در
باب رابطهی طرحوارههای ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی هادی و همکاران ( ،)Hadi et al., 2017آرینفر
وآرینفر ( ،)Arianfar & Arianfar, 2017دمیترسکو و جیانگ ( ،)Dumitrescu & Jiang, 2008محمدی و
سلیمانی ( )Mohammadi & Soleymani, 2017را از یکسو و مطالعات مربوط به رابطهی نقش جنسیتی با
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تعهد و رضایت زناشویی النگیس و همکاران ( ،)Langis et al., 1994میکلسون و همکاران ( Mickelson et

 )al., 2006را از سوی دیگر مصداقی بر همسویی با یافتههای حاضر قلمداد نمود .طرحوارههای ناسازگار اولیه
الگوهای شناختی و هیجانی خودآسیبرسانی هستند که در مراحل اولیه رشد فرد شکل میگیرند ،در طول
زندگی تداوم مییابند و بهعنوان چهارچوبی به کار میروند که افراد در آن مفهوم زندگی خود را میسازند.
افرادی که در دوران کودکی نیازشان به ثبات ،محبت و امنیت برآورده نشده در دوران بزرگسالی از
طرحوارههای ناسازگار اولیه رنج میبرند .اگرچه این طرحوارههای ناسازگار در دوران کودکی کارکرد خوبی
برای آنها داشتهاند ولی استفاده از آنها در بزرگسالی باعث میشود فرد رویدادها و محرکهای محیطی را
به شکل منفی ارزیابی و تفسیر کند و آنها را تهدیدآمیز قلمداد کنند ( Besharat, Khalili & Rezazadeh,

)2017؛ بنابراین ،این الگوهای شناختی ناکارآمد بهصورت ناهشیارانه و ناخواسته نقش جنسیتی مردانگی را
تحت تأثیر قرار میدهند و سبب تضعیف ویژگیهای مردانگی در افراد میشوند؛ بنابراین ،زمانی که این نقشها
و ویژگیها تضعیف میشوند زمینه را برای شکلگیری یا تداوم مشکالت بین فردی در رابطهی زوجین
مخصوص ًا در زمینهی عاطفی فراهم میکنند و بهمرور تعهد زناشویی زوجین را کاهش میدهند.
از سوی دیگر ،با توجه به اینکه طرحوارههای ناسازگار اولیه و شکلگیری نقش جنسیتی ریشه در
رواب ط خانوادگی افراد دارد و با توجه به تأثیر شگرف این عوامل بر روابط آینده افراد به مشاوران و درمانگران
پیشنهاد میشود در برنامههای آموزشی پیشگیرانه نحوهی صحیح فرزند پروری را به والدین آموزش دهند و
آنها را متوجه اهمیت این مسئله سازند .بر این اساس مشاوران و رواندرمانگرها میتوانند برای رفع مشکالت
زناشویی و افزایش تعهد و متعاقباً رضایت زناشویی افراد از طریق مداخله در جهت اصالح طرحوارهها،
اصالح و بهسازی روشهای مقابله با طرحوارهها اقدام کنند .همچنین آموزش و آگاهسازی زوجین نسبت به
نقشهای جنسیتی خود و همسرشان و متناسبسازی رفتارها و انتظاراتشان با این نقشها میتواند در راستای
افزایش تعهد و کیفیت زندگی زوجین مؤثر باشد.
قدردانی
نویسندگان این مقاله از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش که با صداقت و دقت اقدام به شرکت در
پژوهش و تکمیل پرسشنامهها کردهاند ،تشکر و قدردانی مینمایند.
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Abstract
Purpose: The aim of this study was to develop and validate a questionnaire on the family
dynamics of children with learning disabilities.
Method: The research method was a sequential exploratory combination with a tool
development model that was conducted in two parts: qualitative (descriptive
phenomenological) and quantitative (descriptive-correlational). The statistical population of
the study was all parents of children with learning disabilities in the academic year 20212022 in Mashhad. Using the convenience sampling method, 20 individuals were selected for
the qualitative part of the first study, 409 individuals were selected for the quantitative part
of the first study, and 351 individuals were selected for the second study. Data were analysed
using exploratory and confirmatory factor analysis, construct validity and internal
consistency analyses by SPSS16 and AMOS20 softwares.
Findings: The results of the qualitative part showed that family dynamics include the three main
themes: child issues, school issues, and family issues. The results of the quantitative part showed
that the developed questionnaire has a six-factor structure that explains 67.77% of the variance.
Confirmatory factor analysis also confirmed this structure as well as the six-factor structure.
Internal consistency of the scale with Cronbach's alpha for the subscales of child problems, school
problems, developmental-educational functions of the family, environmental challenges, impact
on the family, and parents' challenges, as well as the total scale were calculated as 0.94, 0.91, 0.95,
0.89, 0.76, 0.94, and 0.93, respectively. Uisng the split half method, the coefficients for these
scales were calculated as 0.92, 0.87, 0.94, 0.80, 0.73, 0.88 and 0.63, respectively. According to
the findings of this research, the questionnaire of family dynamics of children with learning
disabilities has good validity and reliability and can be used as a tool to measure the family
dynamics of these group of population.
Keywords: Family dynamics, learning disabilities, validity, reliability.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پویاییهای خانواده کودکان با ناتوانیهای یادگیری بود.
روش :روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی با مدل توسعه ابزار بود که در دو بخش کیفی (پدیدارشناسی توصیفی) و کمی (توصیفی همبستگی)
انجام شد .جامعهی آماری والدین کودکان با ناتوانیهای یادگیری در سال تحصیلی  1401-1400در شهر مشهد بودند .نمونه در بخش کیفی 20
نفر و در بخش کمی  409نفر در مطالعه نخست و  351نفر در مطالعه دوم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .تجزیهوتحلیل دادهها با
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،روایی سازه و بررسی همسانی درونی بهوسیله نرمافزارهای  SPSS16و  AMOS20انجام گرفت.
یافتهها :نتایج بخش کیفی نشان داد پویاییهای خانواده شامل سه مضمون اصلی مسائل کودک ،مسائل مدرسه و مسائل خانواده
است .نتایج بخش کمی نشان داد پرسشنامه ساختهشده از ساختاری شش عاملی برخوردار است که  67/77درصد واریانس را تبیین
میکند .تحلیل عاملی تأییدی نیز این ساختار و نیز ساختار شش عاملی را تأیید کرد .همسانی درونی مقیاس با آلفای کرونباخ برای
مسائل کودک ،مسائل مدرسه ،کارکردهای تحولی-تربیتی خانواده ،چالشهای محیطی ،تأثیر روی خانواده و چالشهای والدین
و کل مقیاس به ترتیب  0/94 ،0/76 ،0/89 ،0/95 ،0/91 ،0/94و  0/93و ضرایب دونیمه کردن نیز به ترتیب ،0/94 ،0/87 ،0/92
 0/88 ،0/73 ،0/80و  0/63به دست آمد .بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می شود که پرسشنامه پویاییهای خانواده کودکان
با ناتوانیهای ویژه یادگیری در نمونه دانشآموزان شهر مشهد از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و میتواند بهعنوان یک
ابزار جهت سنجش پویایی های خانواده این گروه از کودکان مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :پویاییهای خانواده ،ناتوانیهای یادگیری ،روایی ،پایایی
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مقدمه
ناتوانیهای یادگیری )LD( 1بهعنوان یکی از جنجالبرانگیزترین مقولههای آموزشوپرورش بهطور
مؤثری بر یادگیری و انگیزه دانش آموزان مؤثر بوده است ) (Sainio, Eklund, Ahonen, & Kiuru, 2019و
بهعنوان یکی از مهمترین علل افت تحصیلی محسوب میشود که میتواند موجب کاهش سالمت روان و حتی
اخراج از مدرسه شود (.)Härkönen, Bernardi, & Boertien, 2017; Lindén-Boström & Persson, 2015
ناتوانیهای یادگیری میتواند پیامدهای وسیعتری از نقص و ضعفهای آموزشی داشته باشد

( Waber,

 )Boiselle, Forbes, Girard, & Sideridis, 2019و ابعاد مختلف زندگی فرد و خانواده را متأثر سازد و تأثیر
مستقیمی بر بهداشت روانی فرد و خانواده داشته و بهطور متقابل از آن تأثیر میپذیرد (.)Asghari Nekah, 2013
پویاییهای خانواده 2که بهعنوان روشهای منحصربهفردی هریک از اعضای خانواده برای تعامل
درون خانواده بهکار میگیرند ،تعریف میشود ( )Tomlinson, White, & Wilson, 1990و یکی از عواملی
است که تحت تأثیر ناتوانی یادگیری کودکان قرار میگیرد ( .)Abrams & Kaslow, 1976مبتنی بر
پژوهشها و ادبیات پیشین ،پویاییهای خانواده را میتوان توسط شاخصهایی چون کنشها و واکنشهای
موجود در خانواده ،الگوهای روابط و تعامالت اعضای خانواده ،نگرانیها و منابع استرس ،تعارضات ،کیفیت
زندگی و وضعیت اقتصادی ،اجماعی و فرهنگی ،ارزشها و باورها ،ویژگیهای شخصیتی اعضای خانواده،
الگوهای فرزند پروری و  ...توصیف نمود ( Becvar & Becvar, 2013; Cui & Hong, 2021; Delalibera

 .)et al., 2015; Prickett, 2018; Sexton, 2019ارزیابی پویاییهای خانواده میتواند در جهت ارزیابی و
درمان ناتوانیهای یادگیری اثربخش باشد ،بهطوریکه به تشخیص بهتر مسائل مرتبط با کودک در خانواده
و به طبع آن کمک به بهبود وضعیت تحصیلی و نیز مشکالت یادگیری دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری
کمک شایانی بکند (.)Hassanpour, 2018

مطالعات مرتبط با خانواده کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری بیشتر متمرکز بر بررسی نقش وراثت در
این ناتوانیها ،عوامل مرتبط با فرزندپروری ،عوامل اقتصادی اجتماعی و ...بوده است .مطالعات محدودی در
زمینهی تبیین پویایی های خانواده وجود دارد و ابزارهای اندکی نیز برای سنجش این مفهوم ساخته شدهاند.
از جمله ابزارهای موجود میتوان به مقیاس پویاییهای خانواده ،)Lasky et al., 1985( )FDM-II( 3مقیاس
پویاییهای خانواده مرتبط با مراقبتهای درازمدت )Kusaba et al., 2014( 4که مربوط به مراقبت از
)1. learning disabilities (LD
2. family dynamics
)3. family dynamics measure (FDM- II
4. family dynamics index for long-term care
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سالمندان است؛ مقیاس محیط پویای خانواده)Kim & Kim, 2007( 1که نشاندهنده ادراک نوجوانان بزهکار
از

محیط خانواده است؛ مقیاس ارزیابی سازگاری و انسجام خانوادهMartínez-Pampliega, ( )FACES( 2

 )Iraurgi, Galíndez, Sanz, & psychology, 2006که نشاندهنده دو بُعد تطبیقپذیری و انسجام است،
اشاره کرد .مقیاسهای مذکور متناسب نیازها و ویژگیهای خانوادههای کودکان با ناتوانیهای یادگیری
نبوده و مسائل این خانوادهها را بهخوبی پوشش نمیدهند.
در ایران اما مطالعهای در حوزه پویاییهای خانواده کودکان مبتال به ناتوانیهای یادگیری مشاهده نشد
و مقیاس معتبری در زمینه پویاییهای خانواده و علیالخصوص خانوادههای کودکان با ناتوانی یادگیری نیز
در دسترس نیست .به لحاظ تاریخی ،پژوهشگران ،درمانگران و معلمان مسائل مربوط به انسان را در مسیرهای
مستقل از هم و مجزایی در نظر میگرفتند اما از منظر رویکرد تحول یکپارچه (تحولی-تفاوتهای فردی
مبتنی بر ارتباط )3که توسط گرینسپن و ویدر( )Greenspan & Wieder, 1997مطرح شد ،حوزههای مختلف
مرتبط با انسان بسیار درهمتنیده بوده و نمیتوان آن را بهصورت مجزا در نظر گرفت

()Wieder, 2020؛

بنابراین ،با هدف کشف پویایی های خانواده و استفاده از آن در جهت بهبود روابط تربیتی ،آسیبشناسی
مشکالت خانوادگی و کمک به تحول یکپارچه کودکان با ناتوانیهای یادگیری ،این پژوهش به بررسی
پویاییهای خانواده این کودکان با رویکردی کلنگر در یک بستر پدیدارشناسانه پرداخته و بر اساس
یافتههای حاصل از آن ،در گام دوم طراحی و رواسازی پرسشنامه پویاییهای خانواده کودکان با ناتوانیهای
یادگیری در دستور کار قرار گرفت.
روش پژوهش
روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی با مدل توسعه ابزار بود .در ابتدا از روش کیفی (پدیدارشناسی
توصیفی) برای تبیین پویاییهای خانواده استفاده شد و سپس با رهیافت کمی (توصیفی همبستگی) به ساخت
ابزاری برای اندازهگیری پویاییهای خانواده پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش کلیهی والدین کودکان با
ناتوانیهای یادگیری در سال تحصیلی  1401-1400در شهر مشهد بودند که بر اساس آمار آموزشوپرورش
در سال گذشته  2100نفر بودهاند .برای انتخاب نمونه در بخش کیفی ،از روش نمونهگیری هدفمند 4استفاده

1. family dynamic environment Scale
)2. family adaptability and cohesion evaluation scale (FACES
)3. developmental, individual differences, relationship-based approach (DIR
4. purpusive sampling
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شد و دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته عمیق 1جمعآوری شد .با در نظر گرفتن معیار اشباع
نظری 2در پایان تعداد شرکتکنندگان در این مرحله به  20نفر رسید .در بخش کمی ،با توجه به نوع و روش
مطالعه و ویژگی پاسخدهندگان 409 ،نفر در مطالعه نخست و  351نفر در مطالعه دوم بهعنوان حجم نمونه
مناسب انتخاب شدند .طبق نظر کالین ( )Klain, 2010حداقل حجم نمونه  200نفر برای تحلیل عاملی پیشنهاد
شده است .روش نمونهگیری در این بخش بهصورت در دسترس بود که با توجه به همهگیری ویروس کرونا،
پرسشنامه بهصورت الکترونیک طراحی و لینک آن از طریق مراکز ویژه مشکالت یادگیری در اختیار والدین
کودکان با ناتوانیهای یادگیری قرار گرفت.
ابزار
3

پرسشنامه پویاییهای خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری ( :)FDCLDQپرسشنامه پویاییهای خانواده،
شامل  48گویه با سه بُعد مسائل کودک (گویههای  1تا  ،)12مسائل مدرسه (گویههای  13تا  )17و مسائل
خانواده شامل چهار عامل کارکردهای تحولی تربیتی خانواده (گویههای  18تا )29؛ چالشهای محیطی
(گویههای  30تا )34؛ تأثیر روی خانواده (گویههای  35تا  )37و چالشهای والدین (گویههای  38تا )48
است .نمرهگذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت  5گزینهای از کامالً موافقم ( )1تا کامالً مخالفم ()5
نمرهگذاری میشود و نمره پایینتر نشان دهنده وضعیت بهتر است .برای به دست آوردن نمره هر خرده
مقیاس ،گویههای آن با یکدیگر جمع میشوند .سؤاالت  46 ،44 ،29 ،27 ،26 ،23 ،20 ،19 ،18 ،14 ،13و
 48معکوس نمرهگذاری میشوند .در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسها از  0/76تا
 0/95متغیر بود و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه نیز برابر با  0/93بود .ضرایب دونیمه کردن نیز از  0/73تا
 0/94متغیر بوده و این ضریب برای کل مقیاس برابر با  0/63بود.
روش اجرا ،گردآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات
با هدف سنجش پویاییهای خانواده کودکان با ناتوانیهای یادگیری در یک طرح پدیدار شناختی
توصیفی ،پس از تعریف متغیر مبتنی بر مبانی نظری موردنظر (رویکرد تحول یکپارچه) ،مؤلفههای اصلی
متغیر پویاییهای خانواده با توجه به مبانی نظری و دادههای بهدستآمده از مصاحبههای کیفی با والدین

1. in-depth interweive
2. saturation
3. family dynamics of children with learning disabilities questionnaire
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کودکان با ناتوانی یادگیری به دست آمد .سپس مبتنی بر مبانی نظری و یافتههای بهدستآمده از مطالعه
کیفی ،نشانگرها مبتنی بر مبانی نظری استخراج شده و خزانه سؤال طراحی شد .در مرحله بعد جهت احراز
روایی محتوایی مبتنی بر مبانی نظری و نیز نظر متخصصین و سایر افرادی صاحبنظر در زمینه پویاییهای
خانواده و ناتوانیهایی یادگیری ،پرسشنامهی اولیه شامل  72عبارت در اختیار متخصصین روانشناسی و
ناتوانیهای یادگیری قرار گرفت .در مرحلهی بعد اجرای مقدماتی و جهت بررسی روایی صوری صورت
پذیرفت و پس از بررسی و حذف یا اصالح برخی گویههای نامناسب یا مبهم ،در نهایت اجرای نهایی
پرسشنامه با  52عبارت جهت بررسی ویژگیهای روانسنجی صورت گرفت .جهت تجزیهوتحلیل دادهها
پس از بررسی روایی محتوایی ،ابتدا همسانی درونی و قدرت تشخیص عبارتها ،سپس روایی عاملی
اکتشافی و تأییدی بررسی شد .شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی و نیز ضریب
همبستگی پیرسون جهت بررسی همسانی درونی با نرمافزار  SPSS.16و تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار
 Amos.20اجرا شد.
یافتهها
یافته های پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود .در بخش کیفی شرکتکنندگان در پژوهش
مشتمل بر  18مادر ،یک پدر و یک مادربزرگ بودند که گستره سنی آنان از  25تا  50سال با میانگین 36/5
سال بودند .تحلیل و مقولهبندی توصیفات شرکتکنندگان به شناسایی سه مضمون اصلی مسائل کودک،
مسائل مدرسه و مسائل خانواده منجر شد :مسائل کودک به ویژگیهایی اشاره میکند که مرتبط با خود
کودک مبتال به ناتوانیهای یادگیری است .ویژگیهای جسمی و روانی شامل اختالالت همبود با ناتوانی
یادگیری ،سابقهی رشدی کودک و چالشهای رفتاری کودک که میتواند ناشی از ناتوانی یادگیری باشد
و یا بر ناتوانی یادگیری کودک تأثیرگذار باشد .این ویژگیهای فردی میتواند کلیت پویایی خانواده را
تحت تأثیر قرار دهد.
مسائل مدرسه یکی از عواملی است که والدین معتقد بودند میتواند در ناتوانی یادگیری فرزندشان و
همچنین پویاییهای خانواده مؤثر باشد و می تواند مسائل مرتبط با آن را در خانواده تحت تأثیر قرار دهد.
عالوه بر مسائل کودک و مسائل مرتبط با مدرسه که میتواند پویاییهای خانواده را تحت تأثیر قرار دهد،
موضوعات درون خانواده نقش اساسی در پویاییهای خانواده دارند .مسائلی چون کارکردهای تحولی-
تربیتی ،چالش ها و مسائل اقتصادی و محیطی خانواده و تأثیری که مشکالت یادگیری روی خانواده
میگذارد ،چالشهای اجتماعی ،چالش های والدین و سواد والدینی محدود از جمله مضامین فرعی بود که
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از مصاحبههای والدین استخراج شد.
در بخش کمی ،با استفاده از مضامین بهدستآمده از یافتههای بخش نخست ،پس از طراحی خزانهی
سؤال ،به بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه محقق ساخته پرداخته شد .جهت بررسی روایی محتوایی،
پرسشنامه در اختیار  9نفر از متخصصین روانشناسی تربیتی و ناتوانیهای یادگیری قرار گرفت .برای بررسی
روایی محتوایی از شاخص نسبت روایی محتوایی )CVR( 1استفاده شد .با توجه به نظرات و بازخوردهای
متخصصان ،تعدادی از سؤاالت که ضریب توافق زیر  0/78داشتند حذف و اصالح شدند .همچنین از شاخص
روایی محتوایی ) CVI( 2استفاده شد که تعداد سؤاالت پس از اصالح و حذف گویههای با توافق کمتر از
مقدار قابلقبول به  52رسید .جهت بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از اکتشافی تحلیل عاملی

اکتشافی3

( )EFAاستفاده شد .بهعنوان پیشفرضی برای تحلیل عاملی اکتشافی با الگوی مؤلفههای اصلی ،4به محاسبه
شاخص کفایت نمونهبرداری )KMO( 5و آزمون کرویت بارتلت 6پرداخته شد .نتایج نشان داد که با مقدار
 KMOبرابر با  0/92و رد فرض صفر در آزمون کرویت بارتلت ()χ2=16421/18 ،df=1326 ،p=0/0001
شرایط برای تحلیل عاملی وجود دارد .در ادامه تحلیل مؤلفههای اصلی با در نظر گرفتن بار عاملی بیشتر از
 0/40اجرا شد .پیتوچ و استیونس ( )Pituch & Stevens, 2015این سطح از بار عاملی را بهعنوان حداقل بار
عاملی که میتواند ارزش کاربردی داشته باشد ،توصیه میکنند .تحلیل اولیهی هفت عامل با ارزش ویژه
باالتر از  1را به دست میداد .واریانس تبیین شده این ساختار  67/36درصد بود.
جهت رسیدن به یک ساختار عاملی ساده که هرکدام از گویهها در یک عامل قرار بگیرند و بهصورت
دوقطبی نباشند ،از چرخش واریماکس استفاده شد .پس از چرخش هم تعداد چهار عبارت روی بیش از
یک عامل بار عاملی داشتند که در مرحله بعد به حذف آنها پرداخته شد؛ بنابراین 48 ،عبارت باقیمانده در
مرحلهی دوم مجدداً وارد تحلیل عاملی شدند که نتایج تحلیل عاملی پس از حذف عبارات نامناسب نشان
داد  6عامل استخراج میشوند که در مجموع  67/77درصد از کل واریانس پویاییهای خانواده کودکان با
ناتوانی یادگیری را تبیین میکنند .میزان  KOMنیز به  0/923افزایش یافت .نمودار اسکری از این ساختار
حمایت میکرد (شکل .)1

1. content validity ratio
2. content validity index
)3. exploratory factor analysis (EFA
4. principal component
)5. keiser, meyer, olkin (KMO
6. bartlett sphericity test
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شکل  :1نمودار سنگریزه (اسکری)

پس از انجام تحلیل عاملی ،عوامل استخراجشده نامگذاری شدند که بدین ترتیب  -1کارکردهای
تحولی تربیتی خانواده (گویههای  18تا  )29با ارزش ویژه  8/35و واریانس عاملی  17/41درصد؛  -2مسائل
کودک (گویههای  1تا  )12با ارزش ویژه  7/44و واریانس عاملی  15/51درصد؛  -3چالشهای والدین
(گویههای  38تا  )48با ارزش ویژه  7/13و واریانس عاملی  14/85درصد؛  -4مسائل مدرسه (گویههای 13
تا  )17با ارزش ویژه  3/89و واریانس عاملی  8/11درصد؛  -5چالشهای محیطی (گویههای  30تا  )34با
ارزش ویژه  3/69و واریانس عاملی  7/70درصد و -6تأثیر روی خانواده (گویههای  35تا  )37با ارزش ویژه
 2و واریانس عاملی  4/18درصد بهعنوان  6عاملی نهایی نامگذاری شدند .جدول  1بارهای عاملی ماتریس
چرخش یافته نهایی را نشان میدهد.
جدول  :1بارهای عاملی ،ارزش ویژه و واریانس عاملی ماتریس چرخش یافته نهایی
گویه

عامل
1

2

1

فرزندم استرس و اضطراب زیادی دارد.

0/79

2

فرزندم بیشازحد به من یا همسرم وابسته است.

0/79

3

فرزندم دچار نقص توجه  /بیش فعالی است.

0/78

4

فرزندم نسبت به صدا ،بو ،نور و یا لمس شدن بیشازحد
حساس است و واکنش نشان میدهد.

5

رشد زبان و زبان باز کردن فرزندم همراه با تأخیر بوده
است.

6

دوران بارداری مادر ،همراه با مشکالت روانشناختی و

0/78
0/69
0/74

3

4

5

6
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جسمی زیادی بوده است.
7

زایمان مادر هنگام تولد فرزند همراه با مشکالتی بوده

0/75

است.
8

فرزندم میتواند هیجانات خود را بهدرستی ابراز کند.

0/72

9

مسئولیتپذیری فرزندم بسیار پایین است.

0/77

10

فرزندم پرخاشگر است.

0/78

11

فرزندم نمیتواند رابطه خوبی با همساالنش برقرار کند.

0/75

12

فرزندم انگیزهای برای انجام تکالیفش ندارد.

0/79

13

از کیفیت تدریس معلم فرزندم راضی هستم.

0/83

14

معلم فرزندم میتواند ارتباط خوبی با او برقرار کند.

0/88

15

اگر فرزندم تکالیفش را انجام ندهد مدرسه پیگیری

0/85

نمیکند.
16

حجم تکالیف مدرسه فرزندم بسیار زیاد است.

17

امتحانات و ارزشیابی معلم ،با شرایط مشکل یادگیری

0/85
0/89

فرزندم تناسبی ندارد.
18

خانواده ما معمو ًال تفریحات خانوادگی مشخص و هفتگی
داریم.

19

در خانواده ما معموالً اگر کسی عصبانی یا آشفته باشد،
همه سعی میکنند اوضاع را آرام کنند.

20

در خانواده ما رابطه عاطفی گرم و صمیمی حاکم است
و در هنگام مشکالت با یکدیگر همدلی میکنیم.

21

0/76
0/85
0/86

ما بهطورکلی زیاد اهل رفتوآمد با دیگران نیستیم و فرزندانم
با همساالن خودش (دوستان ،اقوام یا همسایهها) ارتباط زیادی

0/74

ندارند.
22

در خانواده ما زمان زیادی به استفاده از موبایل ،تبلت،
تلویزیون و  ...میگذرد.

23

ما معموالً زمان زیادی در خانواده برای گفتگو با
یکدیگر صرف میکنیم.

24

اطرافیان ما در تربیت فرزندانمان دخالت میکنند.

25

من و همسرم در رابطه با تربیت فرزندان اختالفنظر
داریم.

0/74
0/87
0/72
0/77
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26

معموالً در خانواده ما به نظرات همه افراد اهمیت داده
میشود و در کارها با یکدیگر مشورت میکنیم.

27

اعضای خانواده معموالً احساسات و عواطف خود را با
یکدیگر در میان میگذارند.

28

خانواده در موضوعات مختلف ،بجای برخورد منطقی،
احساساتی عمل میکنند.

29

در خانواده ما برای هر کاری نظم و قوانین مشخصی
وجود دارد.

30
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0/87
0/86
0/79
0/83

خانواده ما به خاطر مشکالت اقتصادی ،تنشهای زیادی

0/82

دارد.
31

به خاطر مشکالت اقتصادی نمیتوانیم درمان فرزندم را

0/82

بهخوبی پیگیری کنیم.
32

فضای خانه ما برای بازی و تحرک فرزندان بسیار

0/82

کوچک و محدود است.
33

شرایط فعلی (کرونا و )...باعث افزایش استرسهای

0/84

خانواده شده است.
34

شرایط فعلی (شیوع کرونا و  )...باعث شده است روابط فرزندم با

0/77

همساالنش و تفریحات خانوادگی ما محدود شود.
35

نسبت به آینده فرزندم نگران هستیم.

36

مشکالت یادگیری فرزندم روی زندگی ما تأثیر منفی

0/81
0/76

زیادی داشته است.
37

از اینکه دیگران از مشکل یادگیری فرزندم باخبر شوند خجالت

0/75

میکشیم؛ بنابراین ،آن را از دیگران پنهان میکنیم.
38

من یا همسرم ،نمیتوانیم هیجاناتمان (خشم ،عصبانیت و
 )...را بهخوبی کنترل کنیم.

39

معموالً من یا همسرم احساس استرس و اضطراب
میکنیم.

40

من یا همسرم به خاطر مسائل کاری ،مشغله زیادی داریم و این
باعث میشود برای فرزندان بهاندازه کافی وقت نگذاریم.

41

یکی از والدین زمانی قابلتوجهی از روز یا هفته را در
کنار کودک حضور ندارد.

0/60
0/81
0/81
0/78
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من و همسرم در زندگی زناشویی اختالفات زیادی

0/78

داریم.
43

کودکم را از نظر تواناییهایش با دیگران مقایسه

0/82

میکنم.
44

با مشکل یادگیری فرزندم کنار آمدهایم.

45

تاکنون نسبت به مشکل یادگیری فرزندم بیتوجه

0/82
0/82

بودهایم و آن را پیگیری نمیکردیم.
46

بهدرستی میدانیم مشکل یادگیری چیست ،جه علل و نشانههایی

0/83

دارد و فرایند درمان آن چگونه است.
47

خیلی مهم است که فرزندم خوب درس بخواند و جزو رتبههای

0/78

باالی کالس خودش باشد.
48

در خانواده انواع بازیهای متنوع و متناسب با مشکالت یادگیری

0/82

فرزندم را با او انجام میدهیم.
ارزش ویژه

8/35

7/44

7/13

3/89

3/69

2/00

واریانس تبیین شده

17/41

15/51

14/85

8/11

7/70

4/18

واریانس تبیین شده تجمیعی

17/41

32/92

47/77

55/89

63/59

67/77

پس از کشف ساختار نهایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،بهمنظور تأیید ساختار عاملی
بهدستآمده تحلیل عاملی تأییدی )CFA( 1با استفاده از نرمافزار  Amos.20و روش بیشینه درست نمایی 2با
استفاده از دادههای گروه نمونه دوم ( 351نفر) به اجرا درآمد .نتایج نشان داد که در ساختار شش عاملی
تمامی بارهای عاملی بزرگتر از  0/66بوده و در سطح کوچکتر از  p=0/01معنادارند .برای ارزیابی مدل
شاخصهای متعددی وجود دارند .غیر معنادار بودن آماره خی دو ( )2یکی شاخصهای برازش مدل است
که از حجم نمونه تأثیر می پذیرد و باید با درجات آزادی مدل اصالح شود .مقادیر بین  1تا  3برای نسبت
خی دو به درجات آزادی ( ،)2/dfمقادیر  0/05و کمتر ریشه میانگین خطای مجذورات تقریب)RMSEA( 3
و مقادیر  0/90و بیشتر برای شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 4شاخص تعدیلشده نیکویی برازش،)AGFI( 5
شاخص برازندگی تطبیقی )CFI( 6و شاخص نرم شده برازندگی )NFI( 7نشان از برازش مطلوب مدل دارند
)1. confirmatory factor analysis (CFA
2. maximum likelihood
)3. root mean square error of approximation (RMSEA
)4. goodness of fit index (GFI
)5. adjusted goodness of fit index (AGFI
)6. comparative fit index (CFI
)7. normed fit index (NFI
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نتایج تحلیل تأییدی نشان داد که تمامی بارهای عاملی بزرگتر از  0/66بوده و در سطح کوچکتر از
 p=0/01معنادارند .شاخصهای برازش نشاندهنده نامطلوب بودن برازندگی مدل بود (،2=2499/233
 CFI= 0/90 ،AGFI=0/82 ،GFI=0/84 ،2/df= 2/347 ،p> 0/01 ،df=1065و  .)RMSEA= 0/057بر
این اساس به اصالح مدل پرداخته شد .در اصالح مدلهای ساختاری ،بررسی بارهای عاملی و برقراری
کوواریانس خطاها توصیهشده است .در مدل پژوهش حاضر تمامی بارهای عاملی معنادار بودند .بر این اساس
به بررسی کوواریانس خطاها پرداخته شد و شاخصهای اصالح 1پیشنهادی نرمافزار اعمال شدند.
شاخصهای برازش مدل اصالحشده در جدول  2آورده شده است.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل نهایی
مدل

شاخص

مالک

χ2

-

1996/720

درجات آزادی

-

1054

-

سطح معناداری

<0/05

0/000

نامطلوب

χ2/df

>0/05

1/89

مطلوب

RMSEA

>0/05

0/046

مطلوب

IFI

<0/90

0/94

مطلوب

CFI

<0/90

0/94

مطلوب

GFI

<0/90

0/96

مطلوب

AGFI

<0/85

0/92

مطلوب

ضرایب

وضعیت
-

شاخصهای مندرج در جدول  2نشان میدهد که ریشهی میانگین خطای مجذورات تقریب
( )RMSEAبرابر با  ،0/046شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIمساوی با  ،0/94شاخص نیکویی برازش ()GFI
برابر  ،0/96شاخص برازش افزایشی ( )IFIبرابر با  0/94و شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ( )AGFIبرابر
با  0/92بهدستآمده است .نسبت خی دو به درجات آزادی نیز  1/89است .شاخص خی دو نسبت به حجم
نمونه حساس بوده و با افزایش حجم نمونه و نیز پارامترهای مدل ،معموالً معنادار میشود و در مدل حاضر
1.modification indices
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نیز معنادار است ( .)p>0/05در مجموع مقایسه شاخصها نشان میدهد که مدل اصالحشده از برازش مطلوبی
برخوردار است .در این مدل کوواریانس برخی سازهها با یکدیگر و مدل اصالحشده با برقراری کوواریانس
خطاها در شکل  2آورده شده است.

شکل  :2مدل نهایی تحلیل عاملی تاییدی

در بررسی همسانی درونی به محاسبه ضرایب همبستگی هر عبارت با نمره کل مقیاس در نمونهی اول
پرداخته شد .نتایج گویای آن بود که همبستگی عبارتها با نمره کل از  0/30تا  0/74متغیر بوده و ضرایب
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معنادار هستند .شاخصهای توصیفی ،بررسی پایایی مقیاس با محاسبه همبستگی میان زیرمقیاسها ،آلفای
کرونباخ و ضریب دونیمه کردن در جدول  3آورده شده است.
جدول  :3شاخصهای توصیفی ،همبستگی عاملهای استخراجشده نهایی با نمرهی کل پرسشنامه
1
 -1مسائل کودک

1

 -2مسائل مدرسه

2
**

0/43
1

 -3کارکردهای تحولی-تربیتی

3
**

4
**

5
**

7

6
**

**

0/33

0/26

0/35

0/16

0/70

**0/34

**0/34

**0/30

**0/22

**0/60

1

**0/33

**0/39

**0/18

**0/70

**

**

**

 -4چالشهای محیطی

1

 -5تأثیر روی خانواده

0/44
1

 -6چالشهای والدین

0/33

**

0/24

0/60

**

0/58

**0/59

1

 -7کل پرسشنامه

1

میانگین

38/34

15/39

36/51

17/12

9/06

34/78

147/27

انحراف معیار

5/70

4/34

8/62

3/96

3/25

5/94

18/59

کجی

-0/02

-0/05

0/14

-0/07

0/02

0/01

-0/01

کشیدگی

-0/21

-0/74

-0/60

-0/58

-0/89

-0/31

-0/16

آلفای کرونباخ

0/94

0/91

0/95

0/89

0/76

0/94

0/93

ضریب دونیمه کردن

0/92

0/87

0/94

0/80

0/73

0/88

0/63

**p >0/01

نتایج نشان داد همسانی درونی مناسبی میان زیرمقیاسها وجود دارد .ضرایب آلفای کرونباخ برای
زیرمقیاسها از  0/76تا  0/95متغیر است و آلفای کرونباخ کل مقیاس نیز برابر با  0/93است .ضرایب دونیمه
کردن نیز از  0/73تا  0/94متغیر بوده و این ضریب برای کل مقیاس برابر با  0/63است .درمجموع بررسی
ویژگیهای روانسنجی نشان داد پرسشنامهی نهایی از روایی و پایایی خوبی برخوردار است.
نتیجه
هدف مطالعهی حاضر ،بررسی پویاییهای خانواده کودکان با ناتوانیهای یادگیری و ساخت و
رواسازی پرسشنامه بود .نتایج بینش عمیقی در مورد پویاییهای خانواده کودکان با ناتوانیهای یادگیری به
وجود آورد .در این پژوهش ،الگوی بهدستآمده در بخش نخست پویاییهای خانواده شامل سه مضمون
اصلی تحت عنوان مسائل کودک ،مسائل مدرسه و مسائل خانواده بود .نتایج بخش دوم که با هدف توسعهی
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ابزار انجام شد نشان داد که پرسشنامه ساختهشده از روایی محتوایی مطلوبی برخوردار است .همسانی درونی
مناسبی نیز بین عبارتهای پرسشنامه و هر عبارت با نمرهی کل وجود داشت و عبارات از قدرت تشخیص
خوبی برخوردار بودند .پایایی پرسشنامه نیز در سطح مطلوبی قرار داشت .بررسی ساختار عاملی با تحلیل
عاملی تأییدی و اکتشافی نشان داد که ساختار شش عاملی از برازش مطلوبی برخوردار است .پژوهشهای
دیگری نیز چندبُعدی بودن پویاییهای خانواده را موردبررسی و تأیید قرار دادهاند ( Dyson, 2010; Kim
)& Kim, 2007; Kusaba et al., 2014; Lasky et al., 1985; Martínez -Pampliega et al., 2006؛

بنابراین ،میتوان گفت الگوی چندعاملی برای شناسایی پویاییهای خانواده ،الگوی مناسبی است.
تفاوت ناشی از یافتههای بخش کمی با بخش کیفی این بود در بخش کیفی پویاییهای خانواده در
سه بُعد کودک ،مدرسه و خانواده موردبررسی قرار گرفت ،در بخش کمی (ساخت پرسشنامه) نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد پویاییهای خانواده دارای شش بُعد مسائل کودک ،مسائل مدرسه،
کارکردهای تحولی تربیتی خانواده ،چالشهای محیطی ،تأثیر روی خانواده و چالشهای والدین بود .با توجه
به همپوشی نزدیک زیر مضمونهای سواد چالشهای اقتصادی و محیطی با چالشهای اجتماعی در مطالعه
کیفی و با توجه به حذف برخی گویهها از این مؤلفهها ،این دو مؤلفه ترکیب شدند و بهعنوان چالشهای
محیطی برای آن انتخاب شد که نشاندهندهی چالشهای اقتصادی ،محیط فیزیکی و محیط اجتماعی (شرایط
روز جامعه) است .همچنین زیر مضمونهای چالشهای فردی والدین و سواد والدینی در مطالعه کیفی ،هر
دو مربوط به والدین بودند و با توجه به حذف برخی گویهها و نیز همپوشی آنها در تحلیل عاملی اکتشاف
و تأییدی ،نام این عامل به چالشهای والدین تغییر یافت که دربرگیرندهی موضوعات فردی والدین و نیز
سواد والدینی است؛ بنابراین ،یافتههای مطالعه کمی تا حد بسیار زیادی تأییدکننده و نزدیک به یافتههای
مطالعه کیفی بود .به این صورت که می توان سه مضمون اصلی در مطالعه کیفی را در مطالعه دوم نیز به
دستهبندی عاملها مشاهده نمود .مضمون نخست مسائل کودک همان عامل مسائل کودک؛ مضمون دوم
مسائل مدرسه همان عامل مسائل مدرسه؛ و مضمون سوم مسائل خانواده ترکیبی از عوامل کارکردهای
تحولی-تربیتی ،چالشهای محیطی ،تأثیر روی خانواده و چالشهای والدین بود.
نتایج نشان داد شش عامل نهایی درصد قابلتوجهی از واریانس پویاییهای خانواده را تبیین میکنند.
عامل مسائل کودک به ویژگیهای جسمی و روانی کودک همچون اختالالت همبود با ناتوانی یادگیری،
سابقه رشدی کودک و چالشهای رفتاری کودک که میتواند ناشی از ناتوانی یادگیری باشد و یا بر ناتوانی
یادگیری کودک تأثیرگذار باشد اشاره میکند که میتواند پویایی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد .این نتایج
همچنین با نتایج پژوهش محمودی ،موسوی ،غالمعلی لوسانی و غباری بناب

( Mahmoudi, mousavi,
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 )Golamali Lavasani, & Ghobari Bonab, 2019نیز همسو است .عامل مسائل مدرسه دربردارندهی
موضوعاتی چون تدریس معلم ،ارتباط با دانشآموز ،عدمحمایت ،تکالیف و ارزشیابی است .چهار عامل
دیگر زیرمجموعهی بُعد خانواده قرار میگیرند .این یافتهها با نتایج پژوهش دایسون ( )Dyson, 2010و
بیابانگرد ( )Biabangard, 2009همسو میباشند.
کارکردهای تحولی-تربیتی خانواده به این موضوع اشاره میکند که چگونه خانواده در جریان روزمره
خود ،توانمندی های اجتماعی ،شناختی ،حرکتی ،فضایی ،حسی و زبانی را جهت تحقق اهداف مهم
کارکردی بهگونهای یکپارچه مورد استفاده قرار میدهد (مسائلی چون توجه ،صمیمیت ،ارتباط ،حل مسئله،
تفکر منطقی ،بازنمایی ایدهها و انضباط) .پژوهشهای مختلفی نیز کارکردهای مختلف خانواده همچون
صمیمیت ()Helker & Wosnitza, 2016؛ ارتباط ()Carvalho, Francisco, & Relvas, 2015؛ حل مسئله
()Hosseini & Abbasfard, 2018؛ ایجاد بازنماییهای ایدهها ()Ahmadian, 2008؛ تفکر منطقی ( Henry,

 )Sager, & Plunkett, 1996و انضباط ( )Furnham et al., 2011را به عنوان عوامل مؤثر در پویایی خانواده
ذکر کردهاند .چالش های محیطی به مفاهیمی چون مسائل محیط فیزیکی و اجتماعی که در شرایط فعلی
جامعه (که عمدتاً درگیر همهگیری کرونا ویروس ،مشکالت اقتصادی ناشی از آن و محدودیتهای ایجاد
شده به خاطر این وضعیت و ...بود) و اقتصادی که میتواند پویایی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد ،اشاره
میکند .این نتایج با نتایج پژوهش محمودی و همکاران ( )Mahmoudi et al., 2019و ضرغامی  ،نصیری،
اژده فر و اژده فر( )Zarghami, Nasiri, Azhdefar, & Azhdefar, 2014همسو است .چالشهای والدین
اشاره به مسائلی دارد که به هریک از والدین مربوط است (مشکالت فردی والدین و سواد والدینی) و
می تواند پویایی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد .این نتایج با نتایج پژوهش دایسون ( )Dyson, 2010همسو
است .عامل تأثیر روی خانواده به موضوعاتی همچون نگرانیها ،استرسها و تنشهایی که وجود یک
کودک با ناتوانی یادگیری میتواند روی خانواده بگذارد اشاره میکند .این نتایج با پژوهش هیکی ،هارتلی
و پاپ ( )Hickey, Hartley, & Papp, 2020نیز همسو است.
بهطورکلی میتوان گفت یافتههای پژوهش حاضر روایی و پایایی پرسشنامه پویاییهای خانواده
کودکان با ناتوانیهای یادگیری را نشان داد .این پرسشنامه ابزاری است با ساختار شش عاملی که از همسانی
درونی مناسب برخوردار است؛ بنابراین ،پرسشنامه حاضر میتواند پویاییهای خانواده کودکان با ناتوانیهای
یادگیری را در شش بُعد مسائل کودک ،مسائل مدرسه ،کارکردهای تحولی-تربیتی خانواده ،چالشهای
محیطی ،تأثیر روی خانواده و چالشهای والدین مورداندازهگیری قرار دهد که کاربرد این پرسشنامه در
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 میتواند کمک شایانی به متخصصین جهت،جهت درک بهتر وضعیت پویاییهای خانواده این کودکان
.بهبود درمان بکند
 اجرا در، مطالعه حاضر نیز با محدودیتهایی از قبیل اجرا در جامعه محدود،همانند سایر پژوهشها
 این نتایج تعمیمیافتهها.شرایط خاص همهگیری کرونا ویروس و استفاده از ابزار خود گزارشی والدین همراه بود
 بررسی روایی واگرا و همگرا.را به سایر گروههای کودکان با ناتوانیهای یادگیری با محدودیت مواجه میکند
در ارتباط با سایر شاخصهای مرتبط به پویاییهای خانواده کودکان با ناتوانیهای یادگیری و همچنین
 مالحظات اخالقی در این.بررسیهای مقایسهای در نمونههای مختلف به دیگر پژوهشگران پیشنهاد میگردد
 اطالعات ایشان محرمانه، مشارکت شرکتکنندگان بهصورت داوطلبانه بوده:پژوهش به شرح ذیل رعایت شد
 این پژوهش دارای کد تأییدی رعایت اصول اخالقی به.بوده و حق خروج از پژوهش به آنان دادهشده است
. کمیسیون اخالق پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد استIR.UM.REC.1400.184 شماره
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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the emotion-focused
therapy based on HMT.LMG approach (Hold Me Tight, Let Me Go) on regulating emotions and
resolving parent-adolescent conflicts.
Method: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest and control group
design and a three-month follow-up assessment. The statistical population consisted of all 12018
female students aged from 14 to 17 years who lived in Mashhad city and studied over the academic
year of 2020-2021. The research sample was selected through the multi-stage randomized cluster
sampling method. Eight high schools with a total population of 1425 students were randomly
selected. The child's attitude towards mother scale (CAM) was used as the screening test in order
to identify child-parent conflicts. A number of 30 daughter-mother pairs were then selected and
randomly assigned into the study groups. The difficulties in emotion regulation scale and parentadolescence conflict version of conflict tactics scale were used to collect data. Both groups
completed the questionnaires and the experimental group received the the emotion-focused
therapy based on HMT.LMG approach for 5 sessions. The control group did not receive any
intervention. Both groups were then asked to complete the research questionnaires for the post –
test and follow-up phases. The data was analyzed by multivariate repeated measurments ANOVA
method using SPSS21 software.
Findings: The findings showed that the effect of time, group, and time interaction in the
experimental group was significant for resolving conflicts and regulating emotions capabilities.
Keywords: emotion-focused therapy, HMT.LMG approach, Parent-Adolescence conflict,
emotion regulation
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار مبتنی بر رویکرد «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم
کن» بر تنظیم هیجان و حل تعارض والد-نوجوان انجام گرفت.
روش :روش ،نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون و گروه کنترل با پیگیری سهماهه بود .جامعه آماری دانشآموزان
دختر  14-17ساله نواحی هفتگانه شهر مشهد در سال تحصیلی  12018( 1399 -1400نفر) بودند .با روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای ،هشت آموزشگاه مقطع متوسطه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .تعداد دانشآموزان این آموزشگاه ها ( )1425نفر
بودند .از پرسشنامه مقیاس نگرش به فرزند ،نسخهی مادر ( )CAMSبهعنوان آزمون غربالگری و با هدف شناسایی تعارضات والد-
فرزندی استفاده شد .سپس از بین دانشآموزان داوطلب تعداد  30دانشآموز همراه با مادر انتخاب شده و بهصورت گزینش
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  15زوج مادر-دختر) قرار گرفتند .جهت جمعآوری دادهها همچنین از دو
پرسشنامهی تاکتیکهای تعارض موری اشتراوس ( )CPفرم تعارض با والدین و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومئر
( )2004بهعنوان ابزار پژوهش استفاده گردید .هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامههای مذکور را تکمیل و سپس گروه
آزمایش به مدت پنج جلسه در جلسات آموزشی رویکرد هیجان مدار مبتنی بر مدل «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» آیکین
و آیکین ( )2017قرار گرفتند .سپس هر دو گروه پرسشنامههای پژوهش را بهعنوان پسآزمون تکمیل و در نهایت ،دادهها با تحلیل
واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر و با استفاده از نرمافزار  SPSS-21تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که اثر زمان ،گروه و تعامل زمان در گروه آزمایش برای مؤلفههای حل تعارض و رویکردهای تنظیم
هیجان معنادار بوده است.
واژههای کلیدی :آموزش هیجان مدار ،برنامه  ،HMT-LMGحل تعارض والد-نوجوان ،تنظیم هیجان.
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مقدمه
بلوغ از بحرانیترین دورههای رشد و تحول است .نوجوانان در این دوره دستخوش تحوالت عمده
جسمی ،شناختی ،اجتماعی و عاطفی گستردهای میشوند ) (Mohades et al., 2020و فشارهای روانی
بیشتری را نسبت به سایر مراحل زندگی تجربه میکنند ) .(Defayette et al., 2021بر همین اساس میتوان
تغییرات بلوغ را یک دورهی پویا و هیجانی برای نوجوان دانست که شامل افزایش توانایی در تفکر و همچنین
تغییر در روابط با دوستان ،مدرسه و همساالن میشود .میتوان نوجوانی را دوران تغییر در روابط با اعضای
خانواده دانست .در این زمان ،لزوم پذیرش مسئولیت و برآورده ساختن انتظارات والدینی ،در کنار تالش
برای کسب نقشهای عاطفی و هیجانی جدید ،نوجوان را دچار چالشهای جدیدی کند .همچنین مواردی
از قبیل نیاز به زندگی بدون وابستگی مفرط به دیگران و اتخاذ تصمیمهای جدید برای آینده و همراه با
عملکرد مطلوب گاهی نوجوان را با مشکالت متعددی روبرو سازد ) .(Baltes & Schaie, 2013از جمله این
مشکالت ،تعارض و درگیری بین والدین و نوجوانان است .همزمان با دوره نوجوانی ،فرد به دلیل تقابل با
تغییرات جسمی ،روحی و اجتماعی ،با بحرانهای عاطفی ،افسردگی و اضطراب شدیدی مواجه میگردد که
این مسائل بر کنشهای شناختی و عاطفی او تأثیرگذار است ) .(Wills et al., 2019تعارض بین والدین و
فرزندان در حالت کلی نوعی عدم توافق ،بحث و کشمکش بوده و ناشی از ناسازگاریها و اختالفات معمول
است ( )Mastrotheodoros et al., 2020که می تواند رابطه عاطفی والدین و فرزندان را تحت تأثیر قرار دهد
).(Bountress et al., 2020
بهزعم روانشناسان ،اختالف و تعارض موجب تضعیف رابطه والد-فرزندی نمیشود ،بلکه مشکل بر
اثر عدم حل رضایتبخش اختالفات ایجاد میگردد .تعارضها یا سازنده هستند یا مخرب .در تعارضهای
سازنده ،با صحبت در مورد مشکل ،درک کاملتری از مسئله ،توافق یا حل مشکل حاصل میشود؛ اما
تعارضات مخرب ،مواردی هستند که فرد مقابل را بیشتر درگیر کرده و موجب شرمندگی ،تحقیر ،تنفر،
اهانت یا حتی تنبیه میگردد .در واقع ،تعارضات مخرب ،بهمنظور تحت تأثیر قرار دادن و ایجاد ایدههای
منفی در خصوص طرف مقابل انجام میگردد ) ،(Ng et al., 2018لذا با توجه به حساسیت دورهی نوجوانی
و بهتبع آن بلوغ و بحرانهایی که برای فرد پیش میآید و همچنین ،لزوم ارتباط صمیمانه و مناسب بین والدین
و نوجوانان برای ط ی کردن این دوره ،پژوهشگران به بررسی عوامل مؤثر بر تعارض والد-نوجوان و
راهکارهای این مسئله اقدام کردهاند.
یکی از متغیرهای مرتبط با حل تعارض بین اعضای خانواده ،عملکرد ضعیف والدین و نوجوانان در
تنظیم هیجان است .تنظیم هیجان شامل آگاهی ،پذیرش و درک هیجانها برای کنترل کردن رفتارهای
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تکانشی بوده و نشاندهندهی طیف فرایندهایی است که از طریق آن افراد میتوانند ماهیت ،شدت و طول
مدت هیجانات خود را تغییر دهند ) .(Müller & Bonnaire, 2021بر این اساس ،تنظیم هیجانی مجموعه
راهبردهایی است که جهت کاهش ،افزایش یا حفظ تجارب هیجانی به کار میرود و چنانچه تنظیم هیجانات
دچار مشکل شوند ،خودتنظیمی در دیگر زمینه ها نظیر کنترل رفتارهای اجتماعی نیز با شکست مواجه شده
و منجر به بروز تعارضهای شدید میگردد .اختالل در تنظیم هیجانی بهعنوان ویژگی اساسی بسیاری از
شرایط روانی میتواند بهعنوان طیف گستردهای از اختالالت درون و برون سازی شده در نظر گرفته شود
) . (Kaufman et al., 2016طبق مطالعات انجام شده ،مشکل در تنظیم هیجان با مشکالت خودزنی (Silva

) ،et al., 2017افسردگی ) ،(Wolff et al., 2020اختالل سلوک ) (Raschle et al., 2019و اضطراب
) (Asnaani et al., 2020همراه بوده و لذا با آگاهی ضعیف از هیجانها ،افراد ممکن است در زمانهای
پریشانی و تعارض ،اطالعاتی درباره اینکه چه احساساتی را تجربه میکنند و چگونه به بهترین صورت
میتوانند آنها را مدیریت کنند ،نداشته باشند )(Velotti et al., 2019؛ لذا ،توانایی افراد برای تنظیم شناخت،
هیجان و رفتار ،مهارت زندگی مهم و ضروریای برای نوجوانان و والدین است .میتوان گفت مدیریت
هیجان به مفهوم سرکوب نیست ،بلکه شامل فرایندهای نظارت و تغییر تجربههای هیجانی شخص است
) .(Sanders et al., 2019نتایج مطالعات نشان میدهد افرادی که در کنترل و تنظیم هیجانات منفی مشکل
دارند ،پرخاشگری و تعارض بیشتری نسبت به اطرافیان خود تجربه میکنند ()Velotti et al., 2019؛ بنابراین،
از آنجایی که هیجانات نقش مهمی در ایجاد مشکالت ارتباطی دارند ،مطالعه و کنترل آنها تحت عنوان
تنظیم هیجانی یکی از همبستههای مهم در جهت کاهش تعارض والد -نوجوان به شمار میرود .نتایج پژوهش
هریس و همکاران ) (Harris et al., 2018نشان داد که آموزش تنظیم هیجان ،در کاهش هیجانات منفی و
افزایش هیجانهای مثبت در روابط بین فردی مؤثر بوده است.
در مجموع ،با توجه به نقش تجارب خانوادگی و کیفیت ارتباطات بین اعضای خانواده ،به نظر میرسد
که از طریق مطالعهی چگونگی شکلگیری تعارضات بین والدین – فرزندان و مدیریت وابستههای آن در
قالب مداخالت تنظیم هیجانی بتوان جهت ایجاد صمیمیت بین اعضای خانواده ،کاهش تعارضات والد-
فرزندی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و مشکالت رفتاری نوجوانان گامهای مؤثری برداشت .در
همین راستا ،رویکرد آموزشی هیجان مدار از جمله رویکردهای تأثیرگذار بر کاهش تعارضات و تنظیم
هیجانات والد –نوجوان است .رویکرد هیجان مدار یک مدل نظاممند کوتاهمدت است که حوزههای درون
روانی و بین فردی را با یکدیگر ترکیب کرده و تعادل هیجانات فرد بهعنوان موضع تغییر درمانی مورد هدف
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قرار گرفته است .رویکرد مذکور با هدف تمرکز بر هیجان و تعادل هیجانی افراد بر این پایه استوار است که
سیستم هیجانی راهی جهت شناخت و تغییرات رفتاری بوده ) (Greenberg, 2015و لذا ،با تأکید بر آگاهی
از هیجانات و محتویات ذهنی به فرد کمک میشود تا هیجانات و افکار منفی خود را در شرایط پرتنش و
متعارض ،شناسایی و کنترل نماید .تاکنون پژوهشهای زیادی اثربخشی رویکرد هیجان مدار را در افزایش
صمیمیت و رضایت جنسی زناشویی ،حل تعارض والد-نوجوان و بهبود الگوهای ارتباطی ،همچنین در
حیطههای آموزشی ) (Denault & Déry, 2015مورد تأیید قرار دادهاند؛ رویکرد مورد پژوهش بر اساس
مبانی اساسی هیجانمدار تدوین گردیده است .بر اساس نتایج نظری و پژوهشی موجود و در پی استقبال
گسترده جامعه درمانی از رویکرد هیجانمدار ،برنامهای تحت عنوان «محکم در آغوشم بگیر» با هدف
غنیسازی روابط عاشقانه طراحی و اجرا شد ( )Johnson, 2008که این روش موفقیت چشمگیری بر رضایت
زناشویی و ایجاد اعتماد و کاهش تعارضات زناشویی و افسردگی زوجها داشت ) .(Kennedy, 2017پس از
این برنامه ،برنامهی «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» جهت غنیسازی و بهبود روابط والدین و نوجوانان
و بر اساس نظریه و کارهای مرتبط با خانوادهدرمانی متمرکز بر هیجان

طراحی گردید ( Aikin & Aikin,

 .)2017در این برنامه به تمرکز بر هیجان والدین و نوجوانان تأکید میشود؛ زیرا اعتقاد بر این است که
رفتارهای مخرب نوجوانان را باید در متن ارتباط با والدین درک و جستجو کرد (Johnson & Sanderfer,

) .2016با توجه به اینکه رویکرد «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» در حل تعارضات ،بر تغییر هیجانات
تمرکز بیشتری داشته و بر ایجاد روابط صمیمانه با تمرکز بر هیجانات تأکید دارد ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثربخشی رویکرد هیجانمدار بر حل تعارض والد –نوجوان و تنظیم هیجان صورت پذیرفت .این دو
فرضیه مطرح گردید که بین حل تعارض والد –نوجوان دختران نوجوان شرکتکننده در گروه آموزش
هیجانمدار و کنترل تفاوت وجود دارد و بین تنظیم هیجان دختران نوجوان شرکتکننده در گروه آموزش
هیجانمدار و کنترل تفاوت وجود دارد.
روش
پژوهش حاضر از منظر هدف و از جهت کاربرد نتیجه آن در کاهش تعارضات والدین-فرزندان و
تنظیم هیجان از نوع کاربردی است .همچنین ،از نظر روش ،نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون
با گروه کنترل همراه با پیگیری و اجرای همراه با آزمون غربالگری است .جامعهی آماری شامل کلیهی
دانشآموزان دختر  14تا  17ساله آموزشوپرورش شهر مشهد در سال تحصیلی  1399-1400بود (12018
نفر) .ضمن هماهنگی با مدیر و مشاور مدارس منتخب با توجه به شرایط آموزش مجازی مدارس و
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محدودیتهای ناشی از کرونا و بهمنظور غربالگری و انتخاب دانشآموزانی که در ارتباطات خود با والدین
دچار تعارض بودند ،پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به والدین( CAMS 1نسخهی مادر) از طریق برنامه
پرسالین جهت پاسخگویی آنالین آماده و در کانال مجازی مدارس قرار گرفت .تعداد  287پرسشنامه
توسط دانشآموزان تکمیل و ارسال شد .سپس پرسشنامههای دریافتی با کمک مشاورین مدارس مورد
همتاسازی قرار گرفته و پاسخنامهی دانشآموزانی که پدر و مادر آنها طالق گرفته یا یک یا هردوی آنها
فوتشده بودند و یا در محدودهی سنی موردنظر قرار نداشتند ،حذف شد (تعداد  36پرسشنامه حذف شد).
از بین  251پرسشنامه باقیمانده تعداد  153دانشآموز که نمرهی باالتر از میانگین  30را از مقیاس نگرش
فرزند به والدین کسب کرده بودند انتخاب و همراه با والدین خود در وبینار مجازی که با هدف اطالعرسانی
و آگاهسازی دربارهی اهداف پژوهش برگزار شد ،شرکت کرده و تعداد  102دانشآموز همراه با مادر،
آمادگی خود را جهت شرکت در دورهی آموزشی اعالم کردند .سپس ،بهصورت تصادفی تعداد 30
دانشآموز همراه با مادر بهصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه  15زوج
مادر-دختر) قرار گرفت .افراد نمونه در گروه آزمایش و کنترل نسبت به تکمیل ابزار پژوهش اقدام کردند.
سپس گروه آزمایشی در پنج جلسه  120دقیقهای هیجانمدار شرکت کرده و گروه کنترل هیچگونه آموزشی
دریافت نکردند .مالکهای ورود به طرح شامل :محدودهی سنی مناسب ،تکمیل فرم رضایت شرکت در
پژوهش توسط مادر و دختر ،عدم ابتال به بیماری روانشناختی ،عدم تجربهی آسیبزا در شش ماه گذشته
مانند از دست دادن اطرافیان یا ابتال به بیماری یا شکست تحصیلی و عاطفی ،تمایل به همکاری و زندگی با
هر دو والد بود .همچنین ،غیبت بیشتر از یک جلسه در طول مدت آموزش ،عدم تمایل به شرکت در جلسات
و عدم انجام تکالیف هفتگی بهعنوان مالک خروج در نظر گرفته شد .پس از پایان دوره آموزشی هردو
گروه مجدداً پرسشنامههای مورداستفاده در پژوهش را تکمیل و سپس دادهها از طریق شاخصهای آمار
توصیفی و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و نرمافزار  SPSS- 21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
پیگیری اثربخشی نتایج پژوهش سه ماه بعد ،با دعوت مجدد از شرکتکنندگان و تکمیل پرسشنامهها و
پاسخگویی به سؤاالت انجام پذیرفت .الزم به ذکر است پس از پایان دورهی آموزشی پژوهش،
شرکتکنندگان در گروه کنترل ( 15زوج مادر –دختر) و دانشآموزانی که تمایل به همکاری خود را برای
شرکت در طرح اعالم کرده بودند همراه با والدین ( 102نفر) در یک دوره آموزش مجازی پنج جلسهای با
موضوعات مرتبط با دورهی نوجوانی شامل :روانشناسی نوجوان (دو جلسه) ،رشد اجتماعی ،رشد اخالقی و

)1 child’s attitude toward mother scale (CAMS
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مهارت کنترل خشم بهمنظور قدردانی از همکاری با طرح شرکت کردند.
الزم به ذکر است که برای مداخله و آموزش هیجانمدار از بستهی آموزشی «محکم در آغوشم بگیر،
رهایم کن» استفاده شده است .این بستهی آموزشی توسط آیکین و آیکین ( )Aikin & Aikin, 2017در
زمینهی زوجدرمانی هیجانمدار و بر اساس پروتکل زوجدرمانی متمرکز بر هیجان جانسون (محکم در
آغوشم بگیر) طراحی و تدوین گردیده است .برنامهی مذکور بهعنوان پروتکل راهنمایی برای خانوادههای
دارای فرزند نوجوان کاربرد داشته و مبنای اثربخشی این برنامه تأکید بر توانایی خانوادهها جهت توازن رشد
فرد و ارتباطات در زمانی است که فرزند در حال رشد است ( .)Johnson, 2008این برنامه طی پنج جلسه
تنظیم شده که والدین و فرزندان طبق برنامهی تعیینشده در این جلسات شرکت میکنند و جلسهی اول
مختص والدین است .این پنج جلسه در جدول  1تشریح شده است .الزم به ذکر است که در ایران تاکنون
پژوهشی با استفاده از این بستهی آموزشی صورت نگرفته است.
جدول  :1شرح جلسات آموزش هیجانمدار ()HMT/LMG
اهداف جلسات

جلسه
جلسه اول

درک سیستم دلبستگی والدین و اتحاد فرد همراهیکننده در تربیت

جلسه دوم

امنیت ،رابطه امن و هویت خانوادگی

جلسه سوم

چگونه عشق به خطا میرود /گفتگوهای اهریمنی /چرخه منفی

جلسه چهارم

جداسازی نوجوان و والدین/گروههای والدین

جلسه پنجم

گفتگوی مرا محکم در آغوش بگیر ،سبک خانوادگی – اعتمادسازی دوباره نوجوان به والدین

جمعبندی جلسات

اتمام برنامه و خالصه

ابزارها
مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر ( :)CAMاین مقیاس توسط هودسن 1طراحی شده و یک ابزار
 25سؤالی برای اندازهگیری دامنه ،میزان یا شدت مشکالت فرزند با پدر و مادر است .طرح گویهها همانند
بوده و فقط کلمه مادر و پدر عوض میشود .این دو جزء معدود ابزارهایی هستند که مشکالت رابطه والد –
فرزند را از دید فرزند اندازهگیری میکند .مقیاس مذکور دو نقطه برش دارد .اول نمره  )±5( 30نمرات زیر
این نقطه نشانهی فقدان مشکل مهم بالینی در این زمینه است .نمرات باالی  30بهمنزلهی وجود مشکلی است

1. Hudson, W. W.
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که از نظر بالینی معنادار تلقی میشود .نمره دوم برش  70است .نمرات باالی این نقطه تقریباً همیشه نشان
میدهد که فرد استرس شدیدی داشته و اینکه احتمال کاربرد نوعی خشونت برای حل مشکالت وجود دارد.
مقیاس (نگرش فرزند به پدر) و (نگرش فرزند به مادر) با اجرا روی دانشآموزان کالس هفتم تا دوازدهم و
با گذشتههای ناهمگن ساخ ته شده است .مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر دارای میانگین آلفای  0/95و
خطای استاندارد اندازهگیری  4/57و میانگین آلفای نگرش فرزند نسبت به مادر  0/94و خطای استاندارد
اندازهگیری آن  4/57است .هر دو مقیاس از همسانی درونی خوبی برخوردارند .باز آزمایی این مقیاس بعد
از یک هفته برای پدر  0/96و برای مادر  0/95نشاندهندهی پایایی باالی آن است .این مقیاس همچنین از
روایی پیشبین خوبی برخوردار است .نمرهگذاری این مقیاس به این صورت است که ابتدا تعدادی از سؤالها
( )2-3-8-12-14-15-16-21-24معکوس نمرهگذاری میشوند .نمرات جمع میشوند و از نمرهی سؤال-
های کامل کم میشود .این رقم در  100ضرب و تقسیم بر تعداد سؤالهای کامل شده ضرب در  6میگردد.
نتیجه نمرهای بین  0تا  100خواهد بود که نمرات بیشتر نشانهی وسعت یا شدت بیشتر مشکالت است .در این
پژوهش از فرم نگرش فرزند نسبت به مادر استفاده شد ).(Mohades et al., 2020
پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس( 1فرم تعارض با والدین) :2این پرسشنامه با هدف سنجش
کیفیت رابطه والد-فرزند ساخته شده و یک ابزار  15سؤالی ،سه تاکتیک حل تعارض ،استدالل ،پرخاشگری
کالمی و پرخاشگری فیزیکی را بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد مورد سنجش
قرار میدهد .پنج سؤال اول استدالل کالمی ،پنج سؤال دوم پرخاشگری کالمی و پنج سؤال سوم پرخاشگری
فیزیکی را میسنجد .دامنهی نمرات برای هر مقیاس بین  5تا  25بوده که نمرهی  5نشاندهندهی عدم تعارض
در رابطه و نمره  25نشاندهندهی بیشترین تعارض است .همچنین ،دامنهی نمرات برای کل آزمون بین  15تا
 75است که نمرهی  15نشاندهندهی عدم تعارض و نمره  75نشاندهندهی تعارض باال در رابطه است .بر این
اساس ،نمرات باال در هر مقیاس نشاندهندهی تعارض در آن مقیاس است .الزم به ذکر که پنج سؤال
پرسشنامه در خردهمقیاس استدالل بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه هنجاریابی و اعتبار
آن برای کل آزمون  0/74و برای خرده مقیاسهای استدالل  ،0/58پرخاشگری کالمی  0/65و پرخاشگری
فیزیکی  0/82گزارش گردیده است ).(Sanaee, 2017
مقیاس دشواری در تنظیم هیجان :3این پرسشنامه جهت سنجش میزان بینظمی هیجانی و

1. straus
)2. conflict tacties scale parents (CTSP
)3. difficulties in Emotion regulation scale (DERS
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راهبردهای خود نظمبخشی هیجانی ساخته شده و دارای  36گویه با  6خرده مقیاس عدم پذیرش هیجانات،
ناتوانی در بهکارگیری رفتارهای مناسب با هدف ،مشکل در کنترل تکانه ،آگاهی و فهم هیجانات ،دسترسی
کم به راهبردهای تنظیم هیجانی و نبود شفافیت هیجانی است .نحوهی پاسخدهی به سؤاالت در مقیاس لیکرت
پنج درجهای بوده و دارای یک نمره کلی و  6نمره اختصاصی در زیر مقیاسهایی است که مربوط به ابعاد
مختلف دشواری در تنظیم هیجانی است .نتایج گراتز و روئمر ( )Gratz & Roemer, 2004حاکی از آن
است که این مقیاس از همسانی درونی باالیی ( )0/93برخوردار است و هر شش مقیاس آلفای کرونباخ باالی
 0/80دارند .در مطالعهی داخلی ،روایی این مقیاس احراز و آلفای کرونباخ  0/93و ضریب پایایی بازآزمایی
 0/85حاصل شده است (.)Bagiyan Kolemarz et al., 2019
یافتهها
در این بخش به بررسی یافتههای توصیفی و فرضیههای پژوهش پرداخته میشود .در جدول  2میانگین
و انحراف معیار نمرات مؤلفههای پرسشنامه حل تعارض و دشواری در تنظیم هیجان در مراحل مختلف
اندازهگیری (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) به تفکیک گروهها ارائه شده است.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات حل تعارض و دشواری در تنظیم هیجان
گروه
متغیر

ابعاد

استدالل

حل تعارض

پرخاشگری کالمی

پرخاشگری فیزیکی

دشواری در تنظیم

عدم پذیرش

هیجان

پاسخهای هیجانی

هیجان مدار ( 15نفر)

کنترل ( 15نفر)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

پیشآزمون

(16/06 )3/49

(16/86 )3/87

پسآزمون

(7/46 )2/29

(18/20 )2/73

پیگیری

(2/40 )1/40

(20/00 )2/53

پیشآزمون

(13/33 )2/49

(14/40 )4/83

پسآزمون

(4/00 )1/64

(15/40 )4/54

پیگیری

(2/26 )1/38

(14/86 )5/24

پیشآزمون

(1/20 )1/08

(3/60 )5/87

پسآزمون

(0/00 )0/00

(6/60 )6/87

پیگیری

(0/06 )0/25

(3/26 )4/54

پیشآزمون

(24/60 )3/22

(22/13 )3/48

پسآزمون

(10/13 )2/92

(23/06 )2/91

پیگیری

(8/46 )2/09

(20/26 )4/16

مرحله
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دشواری در انجام
رفتار هدفمند
دشواری در کنترل
تکانه

فقدان آگاهی هیجانی

دسترسی محدود

عدم وضوح هیجانی

پیشآزمون

(16/06 )3/45

(18/86 )2/29

پسآزمون

(9/26 )2/49

(20/00 )1/96

پیگیری

(6/93 )1/22

(20/00 )3/16

پیشآزمون

(22/33 )1/58

(22/53 )2/61

پسآزمون

(9/33 )2/16

(23/86 )1/84

پیگیری

(7/86 )1/12

(21/86 )3/41

پیشآزمون

(20/80 )3/18

(22/73 )2/98

پسآزمون

(9/80 )2/39

(22/33 )2/74

پیگیری

(10/00 )2/20

(21/80 )2/83

پیشآزمون

(28/80 )3/14

(30/46 )3/15

پسآزمون

(12/73 )2/68

(31/20 )3/93

پیگیری

(10/06 )1/38

(29/06 )4/31

پیشآزمون

(19/53 )2/19

(18/80 )3/48

پسآزمون

(8/60 )1/76

(18/06 )2/89

پیگیری

(6/73 )1/16

(20/20 )2/88

بر اساس نتایج مندرج در جدول  2میانگین نمرات تاکتیکهای حل تعارض برای گروه هیجان مدار و
کنترل در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون ،کاهش داشته است .همچنین ،بر اساس نتایج
مندرج در جدول  2میانگین نمرات مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان برای گروه هیجان مدار در مرحله
پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون ،کاهش داشته است.
پیش از ارائه نتایج مربوط به هر یک از فرضیههای پژوهش که با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری
با اندازهگیری مکرر آزمون شدند؛ پیشفرضهای این آزمون یعنی نرمال بودن توزیع متغیرها ،همگنی
واریانسها و مفروضه کرویت بررسی شد .بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرها با آزمون شاپیرو ویلک
نشان داد توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروهها نرمال است ( .)p>0/05همچنین ،بررسی همگنی ماتریس
کوواریانس که تحت عنوان پیشفرض کرویت بیان میشود با استفاده از آزمون ماچلی نشان داد پیشفرض
کرویت برای هر سه تاکتیک حل تعارض و شش مؤلفه دشواری در تنظیم هیجان برقرار است (.)p<0/05
جدول  :3آمارههای آزمونهای چندمتغیری برای مقایسه حل تعارض در گروههای هیجان مدار و کنترل
درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

زمان

0/74

11/33

6

23

0/001

0/74

گروه

0/95

163/41

3

26

0/001

0/95

زمان*گروه

0/86

23/47

6

23

0/001

0/86

اثر

ارزش شاخص
پیالیی

آماره F

اندازه اثر
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جهت بررسی فرضیهی اول از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر استفاده شد.
طبق نتایج مندرج در جدول  3معنادار بودن مقدار شاخص پیالیی برای اثر زمان ،گروه و تعامل زمان در
گروه به این معنا است که اثر این عوامل بر ترکیب متغیرهای وابسته یعنی تاکتیکهای سهگانهی حل تعارض
معنادار بوده است ( .)p>0/05در ادامه در جدول  ،4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر
برای مقایسهی حل تعارض در گروهها گزارش میشود.
جدول  :4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر برای مقایسهی حل تعارض در گروهها
متغیر

استدالل

پرخاشگری
کالمی
پرخاشگری
فیزیکی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

زمان

436/06

2

218/03

25/03

گروه

2121/87

1

2121/87

314/98

0/001

زمان*گروه

1070/15

2

535/07

61/43

0/001

0/68

زمان

467/35

2

233/67

16/97

0/001

0/37

گروه

1570/84

1

1570/84

114/44

0/001

0/80

زمان*گروه

603/08

2

301/54

21/90

0/001

0/43

زمان

40/15

2

20/07

1/12

0/33

0/03

گروه

372/10

1

372/10

22/90

0/001

0/45

زمان*گروه

74/60

2

37/30

2/09

0/13

0/07

منبع

آماره F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

0/001

0/47
0/91

نتایج جدول  4نشان میدهد اثر زمان ،گروه و اثر تعاملی زمان* گروه بر نمرات استدالل و پرخاشگری
کالمی معنادار است ()p<0/05؛ اما برای پرخاشگری فیزیکی فقط اثر گروه معنادار است .در ادامه ،نتایج
آزمون بنفرونی برای مقایسه حل تعارض در گروههای هیجان مدار و کنترل نشان میدهد در گروه
هیجانمدار از پیشآزمون تا پسآزمون و پیگیری و از پسآزمون تا پیگیری کاهش معناداری در نمرات
استدالل و پرخاشگری کالمی رخ داده است .در پرخاشگری فیزیکی از پیشآزمون تا پسآزمون و پیگیری
کاهش نمرات معنادار بوده است؛ اما در گروه کنترل تفاوت معناداری در نمرات رخ نداده است.
جهت بررسی فرضیهی دوم از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر استفاده شد .در
این تحلیل ،زمان (نمرات شش مؤلفهی دشواری در تنظیم هیجان در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) بهعنوان
عامل درون آزمودنی و گروه (گروه هیجان مدار و گروه کنترل) بهعنوان عامل بین آزمودنی وارد مدل شدند.
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جدول  :5آمارههای آزمونهای چندمتغیری برای مقایسه دشواری در تنظیم هیجان گروهها
درجه آزادی

درجه

سطح

فرضیه

آزادی خطا

معناداری

زمان

0/95

33/41

12

17

0/001

0/95

گروه

0/98

223/24

6

23

0/001

0/98

زمان*گروه

0/94

26/51

12

17

0/001

0/94

اثر

شاخص
پیالیی

آماره F

اندازه اثر

طبق نتایج مندرج در جدول  5معنادار بودن مقدار شاخص پیالیی برای اثر زمان ،گروه و تعامل زمان
* گروه ( )p>0/05به این معنا است که اثر این عوامل بر ترکیب متغیرهای وابسته یعنی مؤلفههای ششگانهی
دشواری در تنظیم هیجان معنادار بوده است.
جدول  :6نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر برای مقایسهی دشواری در تنظیم هیجان در گروهها
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2

658/87

71/88

1

1239/51

100/48

552/47

60/27
19/76

0/001
0/001

0/90
0/54

آماره F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

0/001

0/72

0/001

0/78

0/001

0/68
0/41

متغیر

منبع

عدم پذیرش

زمان

1317/75

پاسخهای

گروه

1239/51

هیجانی

زمان*گروه

1104/95

2

دشواری در

زمان

253/88

2

126/94

انجام رفتار

گروه

1768/90

1

1768/90

270/81

هدفمند

زمان*گروه

434/46

2

217/23

33/82

0/001

زمان

942/86

2

471/43

85/33

0/001

0/75

گروه

2064/01

1

2064/01

497/25

0/001

0/94

زمان*گروه

990/42

2

495/21

89/63

0/001

0/76

زمان

669/35

2

334/67

47/20

0/001

0/62

گروه

1724/84

1

1724/84

204/25

0/001

0/87

زمان*گروه

525/62

2

262/81

37/07

0/001

0/57

زمان

1658/75

2

829/37

89/23

0/001

0/76

گروه

3828/54

1

3828/54

295/44

0/001

0/91

زمان*گروه

1457/42

2

728/71

78/40

0/001

0/73

زمان

665/35

2

332/67

49/84

0/001

0/64

گروه

1232/10

1

1232/10

215/31

0/001

0/88

زمان*گروه

804/20

2

402/10

60/24

0/001

0/68

دشواری در
کنترل تکانه
فقدان آگاهی
هیجانی

دسترسی محدود

عدم وضوح
هیجانی
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نتایج جدول  6نشان میدهد اثر زمان بر هر شش مؤلفه دشواری در تنظیم هیجان؛ عدم پذیرش پاسخهای
هیجانی ،دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی معنادار است ()p<0/05؛ یعنی نمرات این متغیرها در زمانهای
مختلف اندازهگیری با یکدیگر تفاوت معناداری دارد .اثر گروه نیز بر تمامی مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان
معنادار است .همچنین اثر تعاملی زمان * گروه برای هر شش مؤلفهی دشواری در تنظیم هیجان معنادار است.
در ادامه ،نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسهی دشواری در تنظیم هیجان در گروههای هیجان مدار و کنترل نشان
میدهد در گروه هیجان مدار از پیشآزمون تا پسآزمون و از پیشآزمون تا پیگیری روند کاهش نمرات هر
شش مؤلفهی دشواری در تنظیم هیجان معنادار است .همچنین برای گروه هیجان مدار روند کاهش نمرات از
پسآزمون تا پیگیری نیز برای مؤلفهی دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم
هیجانی و عدم وضوح هیجانی نیز معنادار بوده است؛ اما در گروه کنترل تفاوت معناداری در نمرات وجود
ندارد .بهطورکلی نتایج در مورد فرضیهی دوم حاکی از تأیید این فرضیه بوده و با توجه به مقادیر اختالف
میانگین نمرات در مراحل مختلف اندازهگیری در گروهها ،آموزش هیجان مدار اثربخشی معناداری در بهبود
دشواری تنظیم هیجان دختران نوجوان داشته است.
نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هیجان مدار مبتنی بر رویکرد ( )HMT-LMGبر
تنظیم هیجان و حل تعارض والد-نوجوان دانشآموزان دختر انجام شد .اولین یافتهی پژوهش نشان داد که
بین حل تعارض دختران نوجوان شرکتکننده در گروه آزمایش هیجان مدار مبتنی بر «محکم در آغوشم
بگیر ،رهایم کن» و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .در گروه هیجان مدار از پیشآزمون تا
پسآزمون و از پسآزمون تا پیگیری کاهش معناداری در نمرات استدالل ،پرخاشگری کالمی و فیزیکی
دیده میشود  ،اما در گروه کنترل تفاوت معناداری در نمرات رخ نداده است .همسو با یافته حاضر ،نتایج
پژوهش های مختلف حاکی از اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر بهبود ارتباط عاطفی بین زوجین

(Koren

) ،et al., 2021افزایش خودکارآمدی والدین ) ،(Wilhelmsen-L. et al., 2019رضایت زناشویی
) (Beasley & Ager, 2019بوده است .در واقع ،یافتههای پیشین نیز نشان دادهاند که رویکرد هیجان مدار
قادر به اصالح و بهبود روابط است.
طبق مبانی نظری ،درمان هیجان مدار شیوه درمانی است که تأکید اصلی آن بر مشارکت هیجانها در
الگوهای دائمی ناسازگاری است .تالش این درمان آشکار ساختن هیجانهای آسیبپذیر و تسهیل توانایی
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در ایجاد هیجانها به شیوههای ایمن و محبتآمیز است؛ بنابراین ،ایجاد پیوندهای هیجانی ،رضایت و حمایت
روزافزونی را در رابطه با دیگران فراهم میآورد و سپس افراد میتوانند طی این تجربهی جدید ،هیجانهای
خود را اصالح کنند .به این ترتیب هیجانهای آنها قابلدسترس ،رشد یافته و بازسازی میشوند و در جهت
بازسازی تجارب لحظهبهلحظه آنها و رفتارشان در قبال یکدیگر و دیگران به کار گرفته میشود

(Koren

) .et al., 2021نوجوانان در مراحل درمان یاد میگیرند از هیجانهای خودآگاهی یافته و در فضایی امن با
ابراز هیجانهای واقعی در موقعیتهای مختلف زندگی مجموعه رفتارهای جدیدی را از خود نشان دهند،
لذا از آنها در مقابل استرسهای مختلف حمایت میکند و مانع از شکلگیری بحرانهایی میشود که
میتوانند رابطهی اجتماعی را تضعیف کنند؛ بنابراین ،اعتماد آنها به رابطه و تواناییشان برای کمک به
یکدیگر را ارتقاء میدهد و این امر باعث افزایش رضایتمندی و کاهش تعارضات آنها میگردد.
همچنین میتوان عنوان کرد که پردازش هیجانهای والدین و نوجوانان در بافتی ایمن همراه با همدلی
و خودافشایی باعث به وجود آمدن الگوهای تعاملی سالمتر و کارآمدتر خواهد شد .رویکرد هیجان مدار
«محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» با فراهم آوردن محیطی امن از طریق انجام تمرینهای (ایفای نقش،
گفتگو با همساالن ،گفتگو درباره تجربیات مشترک والدینی ،تصور راهنمایی شده و بررسی چرخههای منفی
گفتگوهای اهریمنی) زمینه را برای بازگشت به صمیمیت و دریافت عشق و همدلی در بین نوجوانان و والدین
فراهم میکند .در رویکرد «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» همانند الگوی اصلی این روش تأکید اساسی
بر شناسایی چرخهی تعامالت منفی بین والدین و فرزندان که ناشی از عدم آگاهی ،عدم پذیرش و بیان
نامناسب هیجانهای زیر بنایی منفی در روابط آسیبزا شده است .رویکرد هیجان مدار و بالطبع رویکرد
«محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» با استفاده از سبک گفتگوی من-تو و آشکارسازی هیجانهای
آسیبپذیر نوجوانان و والدین منجر به ایجاد صمیمیت بیشتر و ارتقای ارتباطات کارآمد و کاهش تعارضات
میشود (.)Aikin & Aikin, 2017
عالوه بر آن ،انجام تمرینها و شرکت در جلسات جداگانه گروه والدین و نوجوانان به نوجوانان کمک
میکند که در فضایی امن به در دسترس بودن و پاسخگو بودن مجدداً اعتماد کرده و در فضایی توأم با
همدلی به بیان نیازهای اساسی خود بپردازند .این تغییر طبق نظر آیکین و آیکین در سه مرحلهی تنشزدایی،
بازسازی و تحکیم رابطه صورت میگیرد .هدف این بستهی آموزشی این است که از طریق فعال نگهداشتن
والدین و نوجوانان در جلسات آموزشی و انجام تکالیف گروهی و جداگانه به آنها کمک کند که والدین
و نوجوانان به پاسخهای هیجانی که زیربنای الگوی تعاملی منفی خود است ،دسترسی پیدا کنند ،آنها را
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پردازش مجدد کرده و سپس عالئم هیجانی جدید بفرستند که اجازه میدهد الگوی تعاملی آنها به سمت
دسترسیپذیری و پاسخگو بودن بیشتر پیش رفته و درنتیجه ارتباط آنها از متوقع /کنارهگیر یا اجتناب متقابل
به سازنده متقابل تغییر کرده و پیوند رضایتبخشتری خلق شود .با توجه به نتایج پژوهشهای انجامگرفته
در این حوزه ،میتوان این نکته را موردتوجه قرار داد که آموزش رویکرد هیجان مدار در افراد دلبستگی
ایمن ایجاد میکند .دلبستگی ایمن پیشنیاز احساس راحتی و امنیت در رابطه است که خود منجر به
خودافشایی بیشتر و واکنش همدالنه با خودافشایی دیگران میشد .در نهایت این مسئله زمینه را برای ایجاد
صمیمیت بیشتر و کاهش تعارضات بین فردی فراهم میآورد .در نتیجه رویکرد هیجان مدار باعث کاهش
پرخاشگری کالمی و حل تعارضات دانشآموزان میشود.
در یافته بعدی نشان داده شد که بین تنظیم هیجان دختران نوجوان شرکتکننده در گروه آزمایش
هیجان مدار مبتنی بر «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» و گروه کنترل تفاوت وجود دارد؛ بهگونهای که
در گروه هیجان مدار از پیشآزمون تا پسآزمون و از پسآزمون تا پیگیری روند کاهش نمرات هر شش
مؤلفه دشواری در تنظیم هیجان معنادار بود؛ اما در گروه کنترل تفاوت معناداری در نمرات وجود نداشت.
در مطالعات مشابه دشواری در نظم جویی هیجانی زمینهساز بروز الگوهای مختلف آسیبشناسی روانی نظیر
اختالالت شخصیتی ( ،)Sauer et al., 2016افسردگی ( ،)Diedrich et al., 2016اختالل پانیک و اختالالت
طیف دوقطبی ) (Rey et al., 2016است .یکی از مفروضههای اصلی رویکرد هیجان مدار این است که
هیجانها زیربنای اساسی رشد شخصی افراد را تشکیل میدهند .همچنین هیجانها را بهعنوان سازهی اصلی
در شکلدهی رفتار دلبستگی معرفی میکنند .هیجانها به فرد فرصت میدهند تا احساسات خود را نسبت به
وقایع تجربهشده بروز دهند و این ابراز هیجانی حلقهی اتصال بین تجارب درونی فرد و وقایع دنیای بیرونی
است .بین شناخت و هیجان یک ارتباط متقابل وجود دارد و به افراد در ارزشیابی موقعیتهایی که به ارزشها،
نیازها و هدفها یا عالیق شخصی مربوط میشوند ،کمک میکند .رویکرد هیجان مدار این قابلیت را دارد
که با افزایش آگاهی ،نظم جویی هیجانی ،نمادگذاری هیجانی ،آگاهی از عاملیت فرد در تجربه هیجانها و
تغییر پردازش آنها تحت عنوان تنظیم هیجان به فرد کمک کند تا روابط بین فردی و بروز واکنشهای
هیجانی خود را تنظیم و کنترل کند (.)Johnson & Sanderfer, 2016
از آنجایی که توانایی تنظیم هیجان میتواند کیفیت روابط فرد را تعیین کند افرادی که قادر به تنظیم
هیجان هستند ،هیجانات خود و دیگران را بهتر درک کرده و روابط بهتری را با دیگران برقرار میکنند و
برعکس افراد با دشواری در تنظیم هیجان کمتر قادر هستند که رابطهی کارآمدی را حفظ کنند و بیشتر در
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الگوهای منفی ارتباطی قرار میگیرند و رفتار غیرقابلپیشبینی و غیرقابلکنترلتری را از خود نشان میدهند؛
بنابراین ،برای افراد با مشکل در تنظیم هیجان آموزش راهبردهای مختلف تنظیم هیجانی متمرکز بر
بهکارگیری آگاهانه هیجانها و اصالح و تعدیل پاسخهای هیجانی بسیار ضروری است .این آموزشها سبب
گسترش یا افزایش سازگاری بیشتر با محیط و افراد ،کسب نگرشهای منطقی در مورد ناسازگاریهای
هیجانی و درنهایت کنترل رفتارهای پرخاشگرانه میشود ( .)Nancy & Paul, 2019در تبیین فرضیه میتوان
گفت آموزش رویکرد هیجان مدار «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» با تأکید بر اینکه ارتباط احساسی
راهی برای ارتباط ایمن و همراه با مراقبت و برای نوجوانان و والدین است و از طریق پذیرش هیجانها و
درک متقابل نیازهای دو طرف و ایجاد پیوندی ایمن و همراه با همدلی بین آنها مبنی بر اینکه اعتماد نوجوان
بر پاسخگویی ،درگیر بودن از لحاظ عاطفی و در دسترس بودن والدین در طی جلسات آموزشی به تخلیه
هیجانی در یک محیط امن عاطفی پرداخته و از طریق انجام تمرینهای کالسی در جمع همساالن قادر به
تنظیم هیجانی شد .آموزش رویکرد «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» در تنظیم هیجان بهویژه مداخالت
خودآگاهی و پذیرش هیجانها باعث انعطافپذیری شناختی بیشتری شده که این مورد خود بر بهبود توانایی
آنها در استفاده از راهبردهای مؤثر در کنترل چرخههای منفی هیجانی (گفتگوهای اهریمنی) کمک میکند.
در رویکرد هیجان مدار تنظیم هیجان جزو راهبردهای باز ارزیابی شناختی پیشایند مدار در نظر گرفته میشود.
گرینبرگ ) (Greenberg, 2015اظهار میکند از آنجایی که هیجانها اغلب توسط عقل غیرقابل درک
هستند ،سرکوب کردن آنها اشتباه بوده و افراد نباید احساسات منفی خود را دور بریزند؛ بلکه باید آنها را
تشویق کرد که در تماس با احساسات خود قرار گرفته و درک مثبتی از آنها به دست آورند .این امر باعث
میشود درک افراد در مورد عملکرد یک شخص یا موقعیت خاص تغییر کرده و به دنبال آن واکنشهای
هیجانی نامناسب تغییر کنند .گفتهی مذکور در رویکرد هیجان مدار بهوسیلهی التزام به چهار اصل افزایش
آگاهی هیجانی ،گسترش تنظیم هیجانی ،تعمق در مورد هیجانات تجربهشده و ایجاد دگرگونی هیجانی اتفاق
میافتد .تأکید رویکرد «محکم در آغوشم بگیر ،رهایم کن» نیز همین اصل است که هیجانات نه ترسناک
هستند نه پایدار و خطرناک؛ بنابراین ،بهجای کنارهگیری و اجتناب یا حمله و طرد میتوان پیام پنهانی و
ثانویهی آنها را شنید و بهطرف مقابل انتقال داد؛ بنابراین ،با استفاده از فرایندهای تسهیل پذیرش و بیان آنها
و کمک به تنظیم هیجانها و ابراز مناسب آنها باعث میشود افراد (والدین و نوجوانان) به درک تازهای از
همدیگر در مواردی همچون (نیازها ،انتظارات ،مسئولیتها و دورههای تحولی بلوغ) در کنار دریافت عشق
و محبت دوطرفه در فضای بازسازیشده ایمن و همراه با مراقبت دست یابند.
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 پژوهشی با رویکرد،از تلویحات پژوهش حاضر این است که با عنایت به اینکه تاکنون در کشور
 رهایم کن» صورت نگرفته است؛ امید میرود با،هیجان مدار با تأکید بر برنامه «محکم در آغوشم بگیر
بهکارگیری و اثربخشی این رویکرد بتوان قدم بزرگی در جهت حل تعارضهای والد –فرزندی برداشته شود
 حل،و نتیجه این پژوهش بتواند راهگشایی برای برگشت عشق و صمیمیت به ارتباط اعضای خانواده
 با توجه به نتیجهبخش بودن این پژوهش میتوان از درمان، لذا.تعارضات و کاهش آسیبهای اجتماعی باشد
فرزندی و همچنین کمک به افزایش تنظیم هیجان-هیجان مدار بهمنظور بهبود روابط و حل تعارضات والد
 الزم به ذکر است که این.دانشآموزان استفاده کرد و از این رویکرد در مراکز مشاوره و درمانی بهره برد
 در تعمیم آن به،پژوهش در شهر مشهد انجام گرفته و نمونه آن از بین دختران دانشآموز انتخاب شدند؛ لذا
 از جمله محدودیتهای دیگر این پژوهش میتوان به زمان کوتاه دوره.جوامع دیگر باید احتیاط نمود
 تمرین و تکرار مهارتهای کسبشده تحت نظر مربی متخصص،آموزشی و لزوم استمرار آموزشها
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی پیگیریهایی با مدتزمان.بهمنظور ایجاد تغییرات پایدار اشاره کرد
طوالنیتر از سه ماه در رابطه با تأثیر درمان هیجان مدار بر متغیرهای وابسته پژوهش صورت گرفته و بهمنظور
. از دیگر رویکردهای معتبر نیز استفاده شود،مقایسه نتایج
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Abstract
Purpose: Substance use disorder, as one of the chronic psychiatric diseases, has become one
of the major problems in society today. The aim of this study was to compare the
effectiveness of acceptance and commitment therapy and metacognitive therapy on adaptive
and maladaptive strategies of emotional regulation in patients with substance use disorder
who were under the Methadone Maintenance Treatment (MMT).
Method: The method of the present study was semi-experimental with a pre-test and posttest design, a three-month follow-up step and a control group. The sample consisted of 60
patients receiving methadone maintenance treatment who had visited Mashhad addiction
treatment centers during the second 6 months of 2018. Subjects were selected by the
convenience sampling emthod and randomly assigned to two experimental groups
(acceptance and commitment therapy and metacognitive therapy) and also a control group.
Data were collected using the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and
were analyzed using SPSS 24 software.
Findings: The results showed that both acceptance and commitment therapy and
metacognitive therapy are effective in increasing adaptive cognitive emotion regulation
strategies and reducing maladaptive cognitive emotion regulation strategiesis. Moreover, the
findings showed that acceptance and commitment therapy is more effective than
metacognitive therapy in modifying cognitive emotion regulation strategies. In general, it can
be concluded that the treatment based on acceptance and commitment is an appropriate
therapeutic approach for patients with substance use disorder who are under the methadone
maintenance treatment.
Keywords: Acceptance and commitment therapy, metacognitive therapy, cognitive emotion
regulation, adaptive and maladaptive strategies
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مواد تحت درمان نگهدارنده متادون .پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاورهdoi: 10.22067/tpccp.2022.70654.1118 .78-61 ,)1(12 ,

چکیده
هدف :اختالل مصرف مواد ،به عنوان یکي از بيماريهاي مﺰمﻦ روانپﺰشکي ،امروزه به یکي از مشکالﺕ عمده در ﺟوامﻊ تبدیﻞ
شده است .هدف پژوهش حاضر بررسي مقایسه اثربخشي درمان پذیرش و تعهد و درمان فراشناختي بر راهبردهاي سازگار و
ناسازگار تنظيم شناختي هيجان در بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون بود.
روش :پژوهش حاضر ،یک طرح نيمه آزمایشي از نوع پيشآزمون و پسآزمون همراه با آزمون پيگيري سهماهه با گروه کنترل بود .نمونه
شامﻞ  60نفر از بيﻦ بيماران دریافتکننده درمان نگهدارنده متادون بودکه طي  6ماهه دوم سال  1398به مراکﺰ ترک اعتياد مشهد مراﺟعه
کرده بودند .آزمودني ها به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و بهصورﺕ گمارش تصادفي در دو گروه آزمایش (گروهدرماني
مبتني بر پذیرش و تعهد و گروهدرماني فراشناخت) و یک گروه کنترل ﺟایگﺰیﻦ شدند .از پرسشنامه تنظيم شناختي هيجاني گارنفسکي و
همکاران ( )2007براي گردآوري دادهها استفاده شد و دادههاي ﺟمﻊآوريشده به کمک نرمافﺰار  Spss-24تحليﻞ شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که هم درمان پذیرش و تعهد و هم درمان فراشناختي بر افﺰایش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان سازگار و کاهش
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ناسازگار مؤثر هستند .همچنيﻦ یافته هاي پژوهش نشان داد که درمان پذیرش و تعهد در تغيير نمراﺕ
راهبردهاي تنظيم هيجان نسبت به درمان فراشناختي مؤثرتر عمﻞ کرده است .بهصورﺕ کلي ميتوان نتيجه گرفت که درمان مبتني بر پذیرش
و تعهد در تنظيم شناختي هيجان در بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون رویکرد درماني بهتري است.
واژههایکلیدی :درمان مبتني بر تعهد و پذیرش ،درمان فراشناخت ،تنظيم شناختي هيجاني ،راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه
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مقدمه
در کشور ما ،سوءمصرف مواد مخدر 1بسياري از افراد و خانوادهها را درگير خودساخته است و ایﻦ
موضوعي نيست که بتوان آن را کتمان و یا بياهميت قلمداد کرد

( & Karami, Amini, Behrozi,

 .)Jafarinia, 2021مختصاﺕ ایﻦ آسيب اﺟتماعي که ﺟامعه را بهصورﺕ مستقيم و غيرمستقيم هدف گرفته
تا حدودي مبهم و ناپيداست؛ اما آنچه ﺟالبتوﺟه است ،نحوه برخورد با مظاهر پيدایش ایﻦ آسيب اﺟتماعي
است ( .)Seitz et al., 2019بيش از دو دهه قبﻞ روش برخورد با معتادان تنبيهي و سختگيرانه بود و مجازاتي
از قبيﻞ زندان و بازپروري را شامﻞ ميشد و متولي امر نيﺰ نيرويهاي انتظامي و زندانها و بازپروريها بودند
( .)Afzali, Sarami, & Irankhah, 2018با عوض شدن نگاه مسئوالن و سيطره نگاه پﺰشکي به مسائﻞ
اﺟتماعي از ﺟمله مقوله اعتياد ،فرد معتاد از یک مجرم به فردي بيمار مبدل گشته است

( Mamsharifi,

 .)Jamehbozorg, & Takjoo, 2020وابستگي به مواد 2بهعنوان اختالل مﺰمﻦ و عودکننده مغﺰي شناخته
ميشود که بهرغم پيامدهاي زیانآور ،با ﺟستوﺟو و مصرف اﺟباري دنبال ميشود ( .)Singer, 2016ایﻦ
پيامدهاي زیانآور که ﺟنبههاي فيﺰیکي ،روان شناختي ،اﺟتماعي و ماهيتي حاد و مﺰمﻦ دارند ،به مشکالﺕ
اﺟتماعي ﺟدي همچون ﺟرم ،بيکاري ،نارسا کنشوري خانواده و استفاده نامناسب از مراقبتهاي پﺰشکي
منجر ميشوند (.)Sau, Mukherjee, Manna, & Sanyal, 2013
مسائﻞ و مشکالﺕ یاد شده ﺟهان شمول بوده؛ زیرا نتایج مطالعاﺕ همهگيرشناسي طبق آمار منتشر شده
از سوي سازمان بهداشت ﺟهاني 3نشان مي دهد که حدود سه درصد از ﺟمعيت ﺟهان به ایﻦ اختالل مبتال
هستند ( .)Vakharia, 2014اگرچه نرخ شيوع سوءمصرف مواد در سالهاي اخير افﺰایش چشمگيري نداشت
و ایﻦ ميﺰان متناسب با رشد ﺟمعيت ﺟهاني بود؛ با ایﻦ حال ،به خاطر ماهيت مﺰمﻦ و برگشتپذیر بودن
وابستگي به مواد و هﺰینههاي احتمالي ناشي از آن براي خانوادهها و ﺟوامﻊ ،نگرانيهاي ایﻦ حوزه در ﺟامعه
ﺟهاني افﺰایش یافته است ( .)Tam, Shik, & Lam, 2016ایﻦ نگرانيهاي مطرح شده کامالً بهﺟا و طبيعي
است؛ زیرا عود مصرف چالش اساسي براي درمان اعتياد بوده و ناتواني درمانﺟویان براي پرهيﺰ از مصرف؛
بهخصوص براي دوره زماني طوالني به وخيمتر شدن پيامدها شامﻞ :کاهش نرخ بازگشت به درمان ،مشکالﺕ
سالمتي و آسيبهاي اﺟتماعي منجر ميشود .ازایﻦرو ،شناسایي عوامﻞ مرتبط با پيامدهاي مثبت و منفي بعد
از درمان اختالل مصرف مواد براي بهبود اثربخشي درمانهاي اعتياد و همچنيﻦ کاهش مرگومير ناشي از

1. substance abuse
2. substance dependence
)3. world health organization (WHO
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ایﻦ اختاللها بسيار ضروري است (.)Decker, Peglow, Samples, & Cunningham, 2017
یکي از بحثبرانگيﺰتریﻦ درمانهایي که در مورد درمان اعتياد مطرح شده است درمان نگهدارنده با
متادون است و چون متادون خود یک مخدر است ،ایﻦ شبهه براي افراد ایجاد ميشود که پﺰشک بهﺟاي
اینکه فرد را ترک بدهد و کاري کند که فرد مادهاي را مصرف نکند بهنوعي یک مخدر دیگر به فرد ميدهد
( .)Tosifian, Ghaderi Begeh-Jan, Khaledian, & Farrokhi, 2018ایﻦ افراد در واقﻊ شناخت درستي از
بيماري وابستگي به مواد ندارند .بسياري از بيماران در ابتدا تصور ميکنند که محال است دارویي وﺟود
داشته باشد که با یکبار مصرف آن در روز به مدﺕ حداقﻞ  24ساعت نياز به سوءمصرف هيچ ماده مخدر
دیگري نداشته باشن د .اگر در روند پذیرش بيمار از مشاوره تا شروع درمان راه درست و منطقي را در پيش
گرفته شده باشد ،وقتي بيمار براي اوليﻦ بار ميفهمد که با خوردن متادون در یک وعده واقعاً نياز به
سوءمصرف هيچ ماده مخدر دیگري ندارد ،به نوعي انگيﺰهاش براي ترک مواد مصرفي بيشتر ميشود
( .)Karimi Talabari, Noori Khajavi, & Rafiei, 2013عوامﻞ متعددي ميتوانند در بيماران مبتال به
اختالل مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون نقش داشته باشند .یکي از ایﻦ عوامﻞ تنظيم شناختي
هيجاني 1است ( .)Lee, Bertoglio, Guimarães, & Stevenson, 2017تنظيم شناختي هيجاني به فرد معتاد
کمک ميکند تا درک بهتري از پيامدهاي منفي و عملکرد مؤثرتر در مقابﻞ فشارهاي رواني اﺟتماعي ناشي
از سوءمصرف مواد داشته باشد ( .)Laghi, Bianchi, Lonigro, Pompili, & Baiocco, 2021از ﺟمله
پيامدهاي منفي سوءمصرف مواد مخدر ميتوان به اختالل در سيستمهاي عصبي در حوزه انگيﺰش ،تنظيم
هيجاني ،یادگيري ،حافظه و کارکردهاي اﺟرایي اشاره کرد ()Perry & Lawrence, 2017؛ به صورتي که
هرچه سوءمصرف مواد ادامه یابد ،اختالالﺕ شناختي فرد نيﺰ گسترش ميیابند (.)Lorkiewicz et al., 2018
عالوه بر ایﻦ ،یکي از علﻞ مهم افﺰایش ولﻊ مصرف و کاهش خودکنترلي ،عدم خودتنظيمي هيجاني و کاهش
مؤلفههاي شناختي در مدیریت هيجاناﺕ است ( .)Tang, Tang, & Posner, 2016عامﻞ دیگر ولﻊ مصرف
مواد است ( .)Tosifian et al., 2018ولﻊ مصرف ،یکي از عوامﻞ لغﺰش و بازگشت در تداوم پرهيﺰ از مواد
افيوني محسوب ميشود .اگر ميﻞ به مصرف برآورده نشود ،رنجهاي رواني و بدني مانند ضعف ،بياشتهایي،
اضطراب ،بيقراري ،پرخاشگري و افسردگي را در پي دارد (.)Li et al., 2021
بنابرایﻦ ،بررسي روشهاي کاهش ولﻊ مصرف و به حداقﻞ رساندن اثر هيجاناﺕ ،افکار ،خاطراﺕ منفي
و تحریککننده در معتادان ،یکي از مهمتریﻦ دغدغههاي درمانگران و پژوهشگران ایﻦ حوزه است.

1. emotional cognitive regulation
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پژوهش ها حاکي از آن است که متخصصان به کمک دو دسته از مداخالﺕ از ﺟمله ،درمان دارویي
(متادون )1و مداخالﺕ فردي و گروهي رواني -اﺟتماعي به موفقيتهاي درماني دست یافتهاند .عالوه بر ایﻦ،
اﺟراي مداخالﺕ روانشناختي از آن ﺟهت که احتمال بازگشت درمان را کاهش داده و به کمک تغيير
سبک زندگي فرد ،تأثير ماندگارتري در پایبندي به درمان و لغﺰش مجدد فرد دارد ،در چند دهه اخير مورد
توﺟه متخصصان قرار گرفته است ( .)Dimaggio et al., 2015در ایﻦ پژوهش به اثربخشي درمان پذیرش و
تعهد 2پرداخته ميشود.
ایﻦ رویکرد که از زمره رویکردهاي موج سوم رفتاردرماني است ،پيشرفتهایي را در درمان اختالالﺕ
رواني و بهبود کيفيت زندگي نشان داده است و به کمک فرآیندهاي پذیرش ،ذهﻦ آگاهي ،فرآیندهاي تغيير
رفتار و تعهد ،به ایجاد انعطافپذیري روانشناختي ميپردازد ( .)Bloy, Oliver, & Morris, 2011درمان
پذیرش و تعهد ،اعتياد را یک الگوي رفتاري آموختهشده تلقي ميکند .ایﻦ رویکرد ،برخالف رویکردهاي
شناختي رفتاري که در پي اﺟتناب از بروز احساساﺕ و افکار منفي ،تغيير محتواي شناختهاي مرتبط با
مصرف مواد یا تمرکﺰ بر تغيير اصرارها ،هوسها و تصاویر هستند؛ به بيمار در پذیرش ،تجربه احساساﺕ
هرچند ناخوشایند در لحظه حال ،پيادهسازي نقص شناختي و در پایان تعييﻦ ارزشهاي زندگي و تعهد به
آنها کمک ميکند ()Masuda et al., 2004؛ بنابرایﻦ ،به ﺟستوﺟوي راههایي براي توصيف ترس،
آسيبپذیري ،اﺟتناب (عدم پذیرش) و عدم اﺟتناب (همجوشي) پرداخته ميشود تا دالیﻞ دور شدن از
عملکرد مبتني بر ارزشهاي زندگي شناسایي شوند .از ایﻦرو ،ميتوان شاهد کاهش تمایﻞ فرد معتاد به
سوءمصرف مواد مخدر بود ( .)Luoma, Kohlenberg, Hayes, & Fletcher, 2012در ایﻦ زمينه ،نتایج
پژوهش توهيگ ،شوئنبرگر و هيﺰ )Twohig, Shoenberger, & Hayes, 2007( 3حاکي از تأثير درمان
پذیرش و تعهد بر کاهش ولﻊ و وابستگي در مصرفکنندگان ماريﺟوانا بود .هرمﻦ ،ميیر ،اسکنار ،باتﻦ و
واسلر )Hermann, Meyer, Schnurr, Batten, & Walser, 2016( 4نيﺰ در نتایج پژوهش خود نشان دادند
که درمان پذیرش و تعهد بر اختالل استرس پس از سانحه همﺰمان و اختالل سوءمصرف مواد ﺟانبازان تأثير
معناداري دارد .هيﺰ ،استروسال ،بانتينگ ،توینگ و ویلسون

( & Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig,

 )Wilson, 2004در نتایج پژوهش خود نشان دادند درمان پذیرش و تعهد و درمان تسهيﻞکننده بهصورﺕ

1. methadon
2. acceptance and commitment therapy
3. Twohig, Shoenberger & Hayes
4. Hermann, Meyer, Schnurr, Batten & Walser
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کارآزمایي باليني آزمایشي تصادفي  12مرحلهاي 1بر کاهش بيماران مبتال به سوءمصرف باالي مواد افيوني
به همراه درمان نگهدارنده با متادون مؤثر بود .با ایﻦ حال ،درمان پذیرش و تعهد بيش از دارودرماني و درمان
تسهيﻞ کننده بر کاهش مصرف مواد و به طور کﻞ پس از پيگيري نتایج مؤثر بوده است.
محققان معتقدند تعدیﻞ و اصالح باورهاي فراشناختي و آموزش راهبردهاي خودتنظيمي ميتواند از
طریق کاهش هيجاناﺕ منفي بر کاهش قابﻞمالحظه ولﻊ و تداوم مصرف مواد تأثير بسﺰایي داشته باشد
( .)Babai, Aminzade & Satari, 2019بر ایﻦ اساس ،درمان فراشناختي به دليﻞ تقویت مهارﺕهاي مقابله-
اي ،تنظيم حاالﺕ شناختي ،هيجاني و خلقي ،تغيير الگوهاي تفکر و پردازش شناختي و توﺟه به آنها،
موﺟباﺕ کاهش نگراني ،نشخوار فکري ،اﺟتناب و بازداري افکار و افﺰایش انعطافپذیري در کنترل شناختي
را فراهم ميکند ()Goldsmith, 2009
فراآگاهي و توﺟه برگرداني موﺟود در درمان فراشناختي که منجر به تسهيﻞ اﺟراي فنون و مداخالﺕ
ایﻦ رویکرد ميشوند ،سنخيت فرهنگي بيشتري با ﺟامعه ایراني بهویژه در ﺟهت کاهش مصرف ،ترک و
پایبندي به درمان مبتالیان به سوءمصرف مواد دارد که اهميت اﺟراي آن را دوچندان ميکند و ميتواند در
فهماندن نقص شناختي و پایبندي فرد به ارزشهاي زندگي مؤثر باشد ( .)Reese, 2016عالوه بر ایﻦ ،با
بررسي مطالعاﺕ انجامشده ،پژوهشهاي مختلفي به بررسي تأثير درمانهاي روانشناختي از ﺟمله درمان
فراشناختي و درمان پذیرش و تعهد به طور ﺟداگانه بر کاهش ولﻊ مصرف و افﺰایش تنظيم شناختي هيجان
پرداختهاند؛ ام ا هيچ پژوهشي به طور مشخص به مقایسه تأثير دو روش مداخالتي بر متغيرهاي نامبرده
نپرداختهاند .همچنيﻦ هيچیک از پژوهشهاي انجام شده به بررسي ميﺰان اثربخشي و حتي مقایسه مداخلههاي
نام برده را بر ﺟامعه مردان تحت درمان نگهدارنده متادون ﺟهت ترک مواد افيوني ،مورد بررسي قرار نداده
است که ایﻦ تفاوﺕ نيﺰ انجام پژوهش حاضر را ضروري مينماید.
روش
ایﻦ پژوهش از نوع نيمه آزمایشي بود .ایﻦ طرح با پيشآزمون و پسآزمون همراه با آزمون پيگيري
سهماهه با گروه کنترل انجام شد .ﺟامعه آماري پژوهش حاضر شامﻞ کليه بيماران مبتال به مصرف مواد مخدر
شهر مشهد بودند .نمونه شامﻞ  60نفر از بيﻦ بيماران دریافتکننده درمان نگهدارنده متادون که طي  6ماهه
دوم سال  1398به مراکﺰ ترک اعتياد مشهد مراﺟعه کردند ،به روش در دسترس انتخاب شدند .بدیﻦصورﺕ

1. randomized clinical trial testing integrated 12-Step facilitation
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که پس از اعالم فراخوان ﺟهت شرکت در ﺟلساﺕ مداخلهاي ،از بيماران داوطلب پيشآزمون به عمﻞ آمد.
سپس شرکتکنندگاني که داراي پایيﻦتریﻦ نمراﺕ در خودتنظيمي شناختي هيجاني و داراي معيارهاي ورود
و خروج از پژوهش بودند ،تعداد  60نفر بهصورﺕ گمارش تصادفي در دو گروه آزمایش (گروهدرماني
مبتني بر پذیرش و تعهد و گروهدرماني فراشناخت) و یک گروه کنترل ﺟایگﺰیﻦ شدند.
معيارهاي ورود عبارﺕاند از:
 .1سوءمصرف مواد و مراﺟعه داوطلبانه به مراکﺰ درماني نگهدارنده متادون شهر مشهد ﺟهت ترک مواد
 .2عدم ابتال به اختالالﺕ شناختي و شخصيتي شدید
 .3عدم شرکت همزمان در مداخالﺕ روانشناختي دیگر
 .4دارا بودن سﻦ حداقﻞ  18تا  40سال
 .5داشتﻦ مدرک تحصيلي حداقﻞ دیپلم
 .6رضایت آگاهانه به شرکت در ﺟلسههاي درمان
معيارهاي خروج عبارﺕاند از:
 .1عدم رضایت به ادامه شرکت در ﺟلساﺕ
 .2وقوع حوادث پيشبينينشده (بستري ،مرگ و )...
 .3عدم شرکت در ﺟلساﺕ درمان بيش از سه ﺟلسه
 .4عدم برخورداري از شرایط ﺟسمي یا روحي مناسب براي اتمام پاسخدهي به پرسشنامهها و نقص در
تکميﻞ پرسشنامهها بهگونهاي که در نتيجه تأثير منفي بگذارد.
ابزارهای پژوهش
 -1پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان)CERQ( 1

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان گارنفسکي و کرایج ) (Garnefski & Kraaij, 2007یک ابﺰار 18
مادهاي است و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنيدگيزاي زندگي
در اندازههاي پنج درﺟهاي از ( 1هرگﺰ) تا ( 5هميشه) برحسب  9زیر مقياس به ایﻦ شرح ميسنجد :خود
سرزنشگري؛ دیگر سرزنشگري؛ تمرکﺰ بر فکر /نشخوارگري؛ فاﺟعه نمایي (فاﺟعهآميﺰ پنداري)؛ کماهميت
شماري؛ تمرکﺰ مجدد مثبت ،ارزیابي مجدد مثبت؛ پذیرش؛ تمرکﺰ مجدد بر برنامهریﺰي .حداقﻞ و حداکثر

)1. cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ
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نمره در هر زیرمقياس به ترتيب  2و  10است و نمره باالتر نشاندهنده استفاده بيشتر فرد از آن راهبرد شناختي
محسوب ميشود.
راهبرد شناختي تنظيم هيجان در پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان به دو دسته کلي راهبردهاي انطباقي
(سازشیافته) و راهبردهاي غيرانطباقي (سازشنایافته) تقسيم ميشوند .زیرمقياسهاي کم اهميت شماري،
تمرکﺰ مجدد مثبت ،ارزیابي مجدد مثبت ،پذیرش و تمرکﺰ مجدد بر برنامهریﺰي؛ راهبردهاي سازش یافته و
زیرمقياسهاي خود سرزنشگري ،دیگر سرزنشگري ،تمرکﺰ بر فکر /نشخوارگري و فاﺟعهنمایي؛ راهبردهاي
سازش نایافته را تشکيﻞ ميدهد ()Besharat, 2016
 -2پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

در ایﻦ شيوه درماني ،تالش ميشود تا بهﺟاي تغيير شناختها ،ارتباط روانشناختي فرد با افکار و احساساتش
افﺰایش یابد .در پژوهش حاضر ،ایﻦ مداخله درماني بر اساس پروتکﻞ درماني ویلسون و گيفورد و بتﻦ )2004( 1بود
که توسط دکتر فرهاد اصغري استادیار گروه علوم تربيتي دانشگاه گيالن ( ،)1394تدویﻦ شده است.
در پژوهش قنبري ،توزندهﺟاني و نجاﺕ ( )1398تأیيد روایي محتوایي بسته درماني و تطابق آن با
اهداف پژوهش مشخص شده است .یازده ﺟلسه طي سه ماه ،هر هفته یک ﺟلسه  90دقيقهاي که بسته درماني
مورد استفاده به شرح زیر خالصه شده است:
ﺟدول  :1پروتکﻞ درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ()ACT
جلسات
ﺟلسه اول
ﺟلسه دوم

موضوعات
(آماده شدن براي شروع) کسب رضایت مراﺟﻊ ،تشریح مراحﻞ درمان ،توضيح در رابطه با ابﺰار پژوهشي
و تکميﻞ پرسشنامهها توسط آزمودنيها.

(آگاهي نسبت به هﺰینههاي مصرف) آگاه شدن مراﺟﻊ نسبت به تأثيراﺕ سوءمصرف مواد در زندگياش،
استفاده از استعارههایي مانند صورﺕبرداري ،پاک کردن گﻞوالي از ليوان.

(مواﺟهه با سيستم :نااميدي خالق) القاي وضعيت نااميدي خالق با توﺟه به تالش مخرب براي به دست
ﺟلسه سوم

آوردن زندگي مطلوب از طریق کنترل تجربه خصوصي ،بررسي تاریخچه تالشهاي صورﺕ گرفته براي
تغيير ،بيان راهحﻞ به عنوان بخشي از مشکﻞ.

(مسئله اصلي ،کنترل هيجاناﺕ افراطي است)؛ مشکﻞ کنترل هيجاناﺕ است ،درک کامﻞ مشکﻞ و نه لﺰوماً
ﺟلسه چهارم

انجام اقدامي متفاوﺕ در لحظه حال قانون  95%در مقابﻞ  ،%5معرفي قانون اگر چيﺰي را نخواهي داشته
باشي ،آن را خواهي داشت ،استفاده از استعاره دروغسنج.

ﺟلسه پنجم

(تمایﻞ هيجاني) معرفي تمایﻞ به عنوان یک ﺟایگﺰیﻦ ،تفاوﺕ تمایﻞ به عمﻞ کردن از تمایﻞ به احساس

1. Wilson, Gifford, Batten
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کردن ،تأکيد بر ایﻦ نکته که تمایﻞ نميتواند یک برنامه اساسي کنترل باشد ،ارتباط برقرار کردن بيﻦ
هﺰینه عدم تمایﻞ و ارزیابي ارزشها.

ﺟلسه ششم

(تمایﺰ فرد از برنامهریﺰي) بسياري از رفتارها خودکار هستند ،ایﻦ رفتارها برنامهریﺰي شدهاند ،هميشه نباید به
دنبال یافتﻦ دليﻞ بود .شما افکار و احساساتشان نيستيد ،گسترش چشماندازي نسبت به خود ،فراتر از ارزیابي.
(موانﻊ پذیرش هيجاني) معرفي تحتاللفظي بودن ،معرفي قراردادهاي کالمي :برچسب زدن به افکار و

ﺟلسه هفتم

احساساﺕ به عنوان افکار و احساساﺕ ،نه آنچه آنها ميگویند ،استفاده از استعارههایي مانند هيوالي سوار
بر اتوبوس پطروس فداکار.

(حرکت از پذیرش هيجاني به سمت تغيير رفتار) تمایﺰ ميان انتخاب و تصميم ،شناسایي ویژگيهاي عمﻞ
ﺟلسه هشتم

همسو با اهداف عمﻞ کردن در مقابﻞ تالش کردن ،تمایﻞ به عنوان یک انتخاب و یک عمﻞ ،استفاده از
استعارههایي مانند گداي دم در کودک کجخلق و سعي در مقابﻞ عمﻞ.

ﺟلسه نهم

(ارزشها و اهداف) معرفي بسته سنجش ارزشها ،معيﻦ کردن تکليف سنجش ارزشها براي مراﺟﻊ ،انجام
تکليف سنجش ارزشها توسط مراﺟﻊ ،درمانگر و مراﺟﻊ در مورد ارزشهاي هر حوزه گفتگو ميکنند.

(پذیرش مسئوليت براي تغيير) پذیرش در راستاي اقدام مؤثر ،بحث در مورد تفاوﺕ ميان درد و آسيب
ﺟلسه دهم

(تروما) ،تمایﻞ به کنارهگيري از نقش قرباني ،سرزنش در مقابﻞ توان واکنش بازنگري شده ،استفاده از
استعاره پریدن ،کبریت درون مخﺰن بنﺰیﻦ و علت تامه ﺟرم.

(گسترش تمایﻞ هيجاني به زندگي واقعي :تعهد دادن و پایبندي) تعهد رفتاري و پایبندي به آن ،تمام کردن
ﺟلسه یازدهم

کار ناتمام ،بخشش و پذیرش خود ،دالیﻞ احتمالي همان علتها ئيست ،تمایﻞ مداوم ،انجام تمریﻦ مانند
تمریﻦ نقش معکوس ،بخشش و پذیرش خود.

 -3پروتکل درمان فراشناخت

در ایﻦ شيوه درماني ،درمان فراشناختي را بهصورﺕ گروهي ،در ده ﺟلسه یک ساعت و نيم به مدﺕ
دو ماه دریافت کردند که ساختار ایﻦ ﺟلساﺕ بر اساس الگوي فراشناختي ولﺰ مبتني بر نقایص فراشناختي به
شرح زیر طراحي شد.
ﺟدول  :2پروتکﻞ درمان فراشناخت
موضوعات

جلسات

خوشآمد گویي ،بحث راﺟﻊ به مکان برگﺰاري ،تعداد ﺟلساﺕ ،طول دوره و مدﺕزمان هر ﺟلسه ،مطرح
ﺟلسه اول

کردن قوانيﻦ و مقرراﺕ گروه ،معرفي و آشناسازي اعضا ،توضيح در رابطه با ابﺰار پژوهشي و تکميﻞ
پرسشنامهها توسط آزمودنيها.
بيان خالصه محتواي ﺟلسه قبﻞ با کمک اعضاء ،توضيح راﺟﻊ به ایﻦکه الگوي فراشناختي ،فنون ذهﻦ

ﺟلسه دوم

آگاهي انفصالي ،آموزش توﺟه و به تعویق انداختﻦ نگراني چيست و ارائه نمودار آن ،ارائه تکليف و تأکيد
بر انجام تکليف ،دریافت بازخورد.
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بحث راﺟﻊ به باورهاي فراشناختي مثبت و باورهاي فراشناختي منفي و تمریﻦ آن ،آموزش تکنيک ذهﻦ
ﺟلسه سوم

آگاهي گسليده و آزمایش سرکوب-عدم سرکوب تمریﻦ تکنيک به تعویق انداختﻦ توﺟه متمرکﺰ بر
باورهاي کنترلناپذیري
دریافت بازخورد از ﺟلسه قبﻞ ،مرور تمریﻦ و تکليف ﺟلسه قبﻞ (نمونه باورهاي فراشناختي مثبت و منفي)،

ﺟلسه چهارم

چالش با باورهاي فراشناختي مثبت و منفي ،آموزش فﻦ به تعویق انداختﻦ نگراني ،آموزش و تمریﻦ فﻦ
هدایت فراشناختي

ﺟلسه پنجم
ﺟلسه ششم
ﺟلسه هفتم
ﺟلسه هشتم
ﺟلسه نهم
ﺟلسه دهم

دریافت بازخورد از ﺟلسه قبﻞ ،بحث پيرامون تکاليف خانگي ،آموزش و تمریﻦ تداعي آزاد ،ارائه تکليف
خانگي ،دریافت بازخورد.
استفاده از تکنيک رویارویي و ﺟلوگيري از پاسخ متمرکﺰ بر باورهاي اطمينان بخشي ،تکنيک متمرکﺰ
کردن مجدد توﺟه بر نشانههاي ایمني ،آموزش و تمریﻦ آزمایش ضد منﻊ بازداري ،ارائه تکليف خانگي.
دریافت بازخورد از ﺟلسه قبﻞ ،مرور تکاليف خانگي ،آموزش و تمریﻦ فﻦ تجویﺰ ذهﻦ سرگردان ،آموزش
تمریﻦ تکليف ببر ،ارائه تکليف ،دریافت بازخورد.
آموزش تکنيک ایجاد تغيير در پایش تهدید متمرکﺰ بر باورهاي خودآگاهي ،استفاده از تکنيک اسناددهي
مجدد کالمي و رفتاري متمرکﺰ بر باورهاي خطر
دریافت بازخورد از ﺟلسه قبﻞ ،مرور تکاليف خانگي ،آموزش و تمریﻦ فﻦ حلقه کالمي ،آموزش تمریﻦ
تکليف فﻦ کودک متمرد ،ارائه تکليف ،دریافت بازخورد و پاسخ به سؤالهاي مطرح شده توسط اعضاء
آموزش تکنيک بررسي شواهد مخالف و آماده کردن اعضا براي شناسایي موانﻊ موﺟود در بهکارگيري
تکنيکها و در نهایت نتيجهگيري

در نهایت دادههاي بهدست آمده از اﺟراي پژوهش ،با استفاده از روشهاي آمار توصيفي (نمودار،
ميانگيﻦ و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (تحليﻞ واریانس با اندازهگيري مکرر و آزمون بنفروني) ﺟهت
اثربخشي و ماندگاري گروههاي درمان ،به کمک نرمافﺰار  SPSS-24مورد تجﺰیهوتحليﻞ آماري قرار گرفت.
یافتهها
ميانگيﻦ سني در گروههاي درمان پذیرش و تعهد ،فراشناختي و کنترل به ترتيب  34/80 ،32/15و 33/25
بود .تحليﻞ واریانس یکراهه نيﺰ نشان داد که تفاوﺕ معناداري ميان گروهها از لحاظ سﻦ وﺟود ندارد
( 65 .)F=1/125 ،p<0/05درصد شرکتکنندگان گروه درمان پذیرش و تعهد 80 ،درصد شرکتکنندگان
گروه درمان فراشناختي و  55درصد افراد گروه کنترل مرد بودند ،نتایج آزمون خيدو نشان داد گروهها از
لحاظ ﺟنسي همگﻦ بودند ( 60 .)χ2=2/85 ،p<0/05درصد شرکتکنندگان گروه درمان فراشناختي
تحصيالﺕ دیپلم 40 ،درصد فوقدیپلم و باالتر داشتند 55 .درصد افراد گروه پذیرش و تعهد دیپلم و  45درصد
فوقدیپلم و باالتر بودند 70 .درصد شرکتکنندگان گروه کنترل دیپلم و  30درصد فوقدیپلم باالتر داشتند.
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آزمون خي دو نشان داد که گروهها از لحاظ تحصيلي همگﻦ هستند ( .)χ2=0/987 ، p<0/05ميانگيﻦ
و انحراف متغيرهاي پژوهش در ﺟدول  3گﺰارششده است.
ﺟدول  :3شاخصهاي توصيفي راهبردهاي سازگار و ناسازگار تنظيم هيجان در گروههاي آزمایشي و کنترل
فراشناختی

متغیر

گروه

راهبردهاي سازگار

پيشآزمون

23/3

تنظيم هيجان

پسآزمون

28/08

کنترل

پذیرش و تعهد

انحراف

ميانگيﻦ

انحراف

ميانگيﻦ

انحراف

استاندارد
4/118

24/9

استاندارد
2/77

21/85

استاندارد
3/558

4/053

31/45

2/823

19/95

2/897

پيگيري

28/08

3/867

32/35

2/974

19/48

2/895

راهبردهاي ناسازگار

پيشآزمون

24/45

4/273

25/00

3/77

24/05

4/524

تنظيم هيجان

پسآزمون

17/35

4/271

12/5

2/782

24/15

4/966

پيگيري

17/00

4/577

12/2

2/419

24/2

4/819

ميانگيﻦ

نتایج آزمون شاپيرو-ویلک نرمال بودن دادهها و آزمون لویﻦ مفروضه همگني واریانسهاي
راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان (p =0/126و )F=2/147و راهبردهاي ناسازگار تنظيم هيجان ( p =0/775و
 )F=0/257را تأیيد کرد .نتایج نشان داد که همگني ماتریس واریانس-کوواریانس براي راهبردهاي سازگار
تنظيم هيجان ( p =0/429و  F=1/018و  )Box’s M= 13/226و راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان (=0/058
pو F=1/708و  )Box’s M= 22/102محقق شده است ( .)p<0/05فرض کرویت براي متغيرها برقرار نبود؛
بنابرایﻦ ،براي گﺰارش در بخش اثراﺕ درونگروهي از اصالح گرینهاوس گيﺰر استفاده شد .تجﺰیه و تحليﻞ
واریانس آميخته در ﺟدول  4گﺰارششده است.
ﺟدول  :4نتایج تحليﻞ واریانس براي تفاوﺕهاي درونگروهي و بيﻦ گروهي
مجموع

میانگین

متغیرها

منبع تغییرات

راهبردهاي

آزمون

413/408

سازگار

عضویت گروهي

2595/608

2

تنظيم هيجان

آزمون× عضویت گروهي

615/208

2/42

254/209

راهبردهاي

آزمون

1743/6

1/266

1377/694

247/432

ناسازگار

عضویت گروهي

1740/133

2

870/067

19/706

0/001

تنظيم هيجان

آزمون× عضویت گروهي

1098/067

2/531

433/815

77/913

0/001

مجذورات

df

انداز

F

p

1/21

341/648

67/736

0/001

0/543

1297/804

46/375

0/001

0/619

50/4

0/001

0/639

0/001

0/813
0/409
0/732

مجذورات

ه اثر
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بر اساس ﺟدول  4نمراﺕ راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان در بخش درونگروهي شامﻞ آزمون
( p=0/001و )F=67/736و تعامﻞ آزمون*گروه ( p=0/001و )F=50/40در گروههاي موردمطالعه در سه مرحله
اندازهگيري معنادار است .همچنيﻦ در بخش بيﻦ گروهي تفاوﺕ ميانگيﻦ ( p=0/001و )F=46/375در
گروههاي موردمطالعه معنادار بود .نمراﺕ راهبردهاي ناسازگار تنظيم هيجان در بخش درونگروهي آزمون
( p=0/001و )F=247/430و تعامﻞ آزمون*گروه ( p=0/001و )F=77/913و بخش بيﻦ گروهي (p=0/001

و )F=19/706در گروههاي مورد مطالعه در سه مرحله اندازهگيري معنادار بود ( .) p >0/01با توﺟه به معنادار
شدن  Fانجام مقایسههاي پس از تجربه ضروري به نظر ميرسد؛ بنابرایﻦ ،از آزمون تعقيبي بنفروني ﺟهت بررسي
مقایسهاي گروههاي درمان با گروه کنترل استفاده شد و نتایج آن در ﺟدول شماره  5گﺰارششدهاست.
ﺟدول  :5آزمون تعقيبي بنفروني
متغیر

راهبردهاي
سازگار تنظيم

رویکردهاي
درمان

هيجان
مراحﻞ

رویکردهاي
راهبردهاي

درمان

ناسازگار تنظيم
هيجان

مراحﻞ

مقایسه جفتی

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

p

فراشناختي-پذیرش و تعهد

*3/083-

0/966

0/007

فراشناختي –کنترل

*6/058

0/966

0/001

پذیرش و تعهد –کنترل

*9/142

0/966

0/001

پيشآزمون –پسآزمون

*3/142-

0/369

0/001

پيشآزمون –پيگيري

*3/283-

0/386

0/001

پسآزمون –پيگيري

0/142-

0/141

0/958

فراشناختي-پذیرش و تعهد

*3/033

1/213

0/046

فراشناختي –کنترل

*4/533-

1/213

0/001

پذیرش و تعهد –کنترل

*7/567-

1/213

0/001

پيشآزمون –پسآزمون

*6/500

0/402

0/001

پيشآزمون –پيگيري

*6/700

0/403

0/001

پسآزمون –پيگيري

0 /2

0/167

0/71

نتایج ﺟدول  5نشان ميدهد تفاوﺕ ميانگيﻦ گروه درمان فراشناختي با پذیرش و تعهد معنادار است؛
بنابرایﻦ ،ميتوان گفت دو روش درماني در افﺰایش نمراﺕ راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان و کاهش
راهبردهاي ناسازگار تنظيم هيجان مؤثر بودهاند ،بيﻦ اثربخشي درمان فراشناختي با پذیرش و تعهد بر نمراﺕ
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان پس از درمان و پيگيري سهماهه تفاوﺕ وﺟود دارد .مقایسه ميانگيﻦها نشان
ميدهد درمان پذیرش و تعهد در تغيير نمراﺕ راهبردهاي تنظيم هيجان مؤثرتر عمﻞ کرده است .تفاوﺕها از
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پسآزمون به پيگيري معنادار نيستند ( .)p <0/05به ایﻦ معنا که اثراﺕ درماني در طول زمان ثباﺕ داشتهاند؛
بنابرایﻦ ،ميتوان نتيجه گرفت اثربخشي درمان فراشناختي با پذیرش و تعهد بر راهبردهاي سازگار و ناسازگار
تنظيم هيجان در طول زمان ثباﺕ دارد.

نمودار  :1مقایسه ميانگيﻦ راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان در سه مرحلهي اندازهگيري براي گروههاي مورد مطالعه
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نتیجه
پژوهش حاضر با هدف تعييﻦ تفاوﺕ اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناخت بر
راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان مواد بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت
نگهدارنده با متادون انجام شد .نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر افﺰایش راهبردهاي تنظيم شناختي
هيجان سازگار و کاهش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ناسازگار مؤثر است.
راهکارهاي مداخلهاي متعددي براي درمان وابستگي به مواد مطرح شده است .در ایﻦ ميان با وﺟود
کارآمدي نسبي اغلب شيوههاي درماني در کاهش آسيبهاي ناشي از ایﻦ اختالل و کمک در زمينه بهبودي
آن ،هنوز کاستيهایي وﺟود دارد که به تبﻊ آن مدلهاي نظري ﺟایگﺰیﻦ در حال شکﻞگيري هستند و
درمانهاي ﺟدیدي نيﺰ به کار گرفته شدهاند .نتایج پژوهشها نشان داده گرچه مداخالﺕ دارویي در کاهش
تمایﻞ و درمان اختالالﺕ سوءمصرف مواد مؤثر است؛ با ایﻦ وﺟود ميﺰان تأثير مداخالﺕ مبتني بر افﺰایش
انعطافپذیري روانشناختي و پذیرشمدار بر درمان وابستگي به مواد بهویژه در کاهش احتمال بازگشت
درمان بيشتر است ( .)Lee et al., 2015ﺟهانگيري و همکاران ( )Jahangiri et al., 2018به ایﻦ نتيجه رسيدند
که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر تنظيم شناختي هيجاني (تمرکﺰ مجدد مثبت ،تمرکﺰ مجدد بر روي
برنامهریﺰي ،ارزیابي مجدد مثبت ،پذیرش و اتخاذ دیدگاه) و خودکارآمدي مقابله با مشکالﺕ در مردان
وابسته به مواد تحت درمان با متادون شهر بجنورد تأثير دارد؛ بنابرایﻦ ،از طریق درمان مبتني بر پذیرش و تعهد
بر خودکار آمدي و تنظيم شناختي هيجان معتادان تحت درمان متادون ميتوان کمک کرد.
در تبييﻦ یافتههاي پژوهش حاضر مبني بر اثربخشي درمان تعهد و پذیرش بر راهبردهاي تنظيم شناختي
هيجان در بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت نگهدارنده با متادون ميتوان اذعان کرد که مدیریت هيجانها
بهمنﺰله فرایندهاي دروني و بيروني است که مسئوليت کنترل ،ارزیابي و تغيير واکنشهاي عاطفي فرد را در مسير
تحقق یافتﻦ اعمال او بر عهده دارد و هرگونه اشکال و نقص در نظمﺟویي هيجانها ميتواند فرد را در برابر اشکال
مختلف آسيبشناسي آسيبپذیر سازد ( .)Compas et al., 2017هيجانهاي منفي و موقعيتهایي که آنها را
رشد ميدهند ،موﺟب تالش براي رهایي از آنها توسط افراد ميشوند .براي یک مصرفکننده مواد ،رهایي از
هيجانهاي منفي و اضطراب بهصورﺕ سوءمصرف مواد نمایان ميشود .در واقﻊ هنگاميکه فرد براي مصرف مواد
تحتفشار قرار ميگيرد ،مدیریت مؤثر هيجانها ،خطر سوءمصرف مواد را کاهش ميدهد .توانایي مدیریت
هيجانها باعث ميشود که فرد در موقعيتهایي که خطر مصرف باال است ،از راهبردهاي مقابلهاي مؤثر استفاده
کند ( .)Estévez, Jáuregui, Sánchez-Marcos, López-González, & Griffiths, 2017بهطورکلي پژوهشها
نشاندهنده ایﻦ مطلب هستند که حضور راهبردهاي ناسازگارانه نظم ﺟویي شناختي هيجان آسيبرسانتر از عدم
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وﺟود راهبردهاي سازگارانه است ( .)Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010درمان مبتني بر پذیرش
و تعهد در گروه آزمایش موﺟب کاهش معناداري در نمراﺕ راهبردهاي ناسازگارانهي نظم ﺟویي شناختي هيجان
شد .بهطوريکه نمراﺕ در طي دوازده ﺟلسه آموزشي کاهش قابﻞتوﺟهي نسبت به نمراﺕ پيشآزمون داشتند.
درحاليکه نمراﺕ راهبردهاي ناسازگارانه در گروه کنترل کاهش معناداري نداشت .در واقﻊ تفاوﺕ گروه کنترل
و آزمایش در مورد کاهش راهبردهاي ناسازگارانه معنادار بود .پژوهشهاي تجربي انجام گرفته در ایﻦ زمينه نشان
داده است که سوءمصرفکنندگاني که از راهبردهاي نظم ﺟویي هيجان سازگارانهتري استفاده ميکنند ،در دوره
درمان موفقترند و برعکس افرادي که قادر به مدیریت هيجانهاي خود نيستند ،به احتمال زیاد مصرفکننده دائمي
مواد ميشوند (.)Marceau, Kelly, & Solowij, 2018
بنابرایﻦ ميتوان گفت که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد با هدف مواﺟهه با وسوسه و هر هيجان
نامطلوب و آگاهي از وﺟود آن و با تأکيد بر پذیرش آنها بدون قضاوﺕ و داوري ،ميتواند موﺟب کاهش
رفتارهاي ناسازگارانه شود .در درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ،مفهوم درهمآميختگي یا گسلش شناختي
نشان دهنده ميﺰان تأثيري است که یک فکر (مثالً ميﻞ به مصرف) روي رفتار دارد .رفتار وابسته به بافت و
رفتار وابسته به فکر در پيوستار بيﻦ درهمآميختگي یا گسلش شناختي قرار ميگيرند و وقتي فرد با افکارش
درميآميﺰد نميتواند قضاوﺕ ذهني خودش از واقعيت را از خود واقعيت تميﺰ دهد (.)Rose et al., 2018
از طرفي درمان فراشناختي با آموزش مهارﺕهایي همچون راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان به بيمار موﺟب
پاسخدهي به رخدادهاي دروني به شيوهاي انعطافپذیر و غيرمتمرکﺰ ميشود .فرد از طریق تنظيم شناختي هيجان
یاد ميگيرد که با فاصله گرفتﻦ از افکار و تجربه کردن آنها به شيوه گسليده ميتواند پاسخ ﺟدیدي به
برانگيﺰانندههاي نگراني دهد و در حقيقت درگير فرآیند نگراني نشود .در ایﻦ رویکرد از تنظيم شناختي هيجان به
عنوان وسيلهاي براي متوقف کردن پردازش مداوم بهصورﺕ نگراني استفاده ميشود .همچنيﻦ ﺟهت افﺰایش
کنترل توﺟه نيﺰ استفاده ميشود .همچنيﻦ در تبييﻦ الگوي فراشناختي ميتوان گفت که بهﺟاي چالش با افکار
مﺰاحم و اضطرابزا ارتباط با افکار است که مانﻊ از ایجاد مقاومت با تحليﻞ ادراکي پيچيده ميشود و معتادان را
به ایﻦ سمت هدایت ميکند که افکار مﺰاحم ،الﺰام به عمﻞ ختم نميشوند و صرف ًا یک فکر مﺰاحم را باید به حال
خودش رها کرد و درگير آن نشد که در نتيجه به مصرف مواد براي فرار از افکار و هيجاناﺕ مﺰاحم (نگراني،
اضطراب و افسردگي) کمتر روي بياورند؛ بهعبارﺕدیگر معتادان ميآموزند که رویدادهاي استرسزاي زندگي
را فاﺟعهآميﺰ تلقي نکنند و در مقابﻞ آنها هيچگونه پاسخدهي تالشگرانه شناختي یا رفتاري نشان ندهند که ایﻦ
خود باعث کاهش افسردگي در ایﻦ افراد گردید .ایﻦ آموزهها با استفاده از تکنيکهاي تکليف ببر ،تصویرسازي
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 با توﺟه به نتایج بهدستآمده. تمثيﻞ ایستگاه قطار تمثيﻞ کودک نافرمان و تجویﺰ ذهﻦ سرگردان فراهم شد،ابرها
.ميتوان نتيجه گرفت که درمان گروهي فراشناختي بر تنظيم شناختي هيجان اثر داشته است
 با توﺟه به مطالب مذکور مشخص و تبييﻦ گردید که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد و درمان،بنابرایﻦ
فراشناختي بر راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت نگهدارنده با
متادون اثربخش بوده و با توﺟه به یافتههاي پژوهش مشخص شد که اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد
 از محدودیتهاي ایﻦ پژوهش ميتوان به استفاده از ابﺰارهاي خود.و درمان فراشناختي قابﻞتوﺟه است
گﺰارشي مربوط به درمان اشاره کرد که محدودیتي براي تفسير نمراﺕ درمان در ایﻦ پژوهش محسوب
 همچنيﻦ به دليﻞ آنکه ایﻦ پژوهش در نمونهي خاصي اﺟرا شد در نتيجه در تعميمپذیري نتایج درمان.ميشود
باید احتياط شود و در نهایت ماده مصرفي آزمودنيهاي پژوهش شامﻞ شيره و تریاک بوده و افرادي که
 همچنيﻦ پيشنهاد ميشود که دورههاي دیگر درمان همراه.سایر مواد را مصرف ميکنند کنار گذاشته شدند
با دوره پيگيري تکرار شود (ﺟدا از دورهي پيگيري اول) که مشخص شود آیا بعد از گذشت زمان آیا نتایج
.بهدستآمده ثابت ميمانند یا خير
References
Afzali, R., Sarami, H., & Irankhah, A. (2018). Content Analysis of Media Content in Control over
and Counter against Narcotics in Iran (Ettela'at and Iran Newspapers). Research on
Addiction, 12(45), 31-52 .(In Persian).
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across
psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30(2), 217-237.
Besharat, M. A. (2016). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Instruction and Scoring.
Journal of developmental Psychology, 13(50), 221-223 .(In Persian)
Bloy, S., Oliver, J. E., & Morris, E. (2011). Using acceptance and commitment therapy with
people with psychosis: A case study. Clinical Case Studies, 10(5), 347-359.
Cederberg, J. T., Cernvall, M., Dahl, J., von Essen, L., & Ljungman, G. (2016). Acceptance as a
mediator for change in acceptance and commitment therapy for persons with chronic pain?
International Journal of Behavioral Medicine, 23(1), 21-29.
Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., . . . Thigpen,
J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence:
A meta-analysis and narrative review. Psychological bulletin, 143(9), 939-991.
Decker, K. P., Peglow, S. L., Samples, C. R., & Cunningham, T. D. (2017). Long-term outcomes
after residential substance use treatment: Relapse, morbidity, and mortality. Military
medicine, 182(1-2), e1589-e1595.
Dimaggio, G., D'Urzo, M., Pasinetti, M., Salvatore, G., Lysaker, P. H., Catania, D., & Popolo, R.
(2015). Metacognitive interpersonal therapy for co‐occurrent avoidant personality disorder
and substance abuse. Journal of clinical psychology, 71(2), 157-166.

76 ... مقایسه اثربخشي درمان پذیرش و تعهد و

1401  سال،1  شماره،12 دوره

Estévez, A., Jáuregui, P., Sánchez-Marcos, I., López-González, H., & Griffiths, M. D. (2017).
Attachment and emotion regulation in substance addictions and behavioral addictions.
Journal of behavioral addictions, 6(4), 534-544.
Fadardi, J., & Barerfan, Z. (2011). The effect of Drugs-Attention Control Training Program on
Drug-Related Attentional Bias and Improving other Indices of Recovery. Foundations of
Education, 11(2), 29- 56. (in Persian). doi:10.22067/fe.v11i2.2863
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). The cognitive emotion regulation questionnaire. European
Journal of Psychological Assessment, 23(3), 141-149.
Goldsmith, A.A., Tran, G.Q., Smith, J.P., & Howe, S.R. (2009). Alcohol Expectancies and
drinking motives in college drinker, Addictive Behavior, 34(6-7), 505-513.
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Bunting, K., Twohig, M., & Wilson, K. G. (2004). What is
acceptance and commitment therapy? A practical guide to acceptance and commitment
therapy (pp. 3-29): Springer.
Hermann, B. A., Meyer, E. C., Schnurr, P. P., Batten, S. V., & Walser, R. D. (2016). Acceptance
and commitment therapy for co-occurring PTSD and substance use: A manual development
study. Journal of Contextual Behavioral Science, 5(4), 225-234.
Jahangiri, A., Shirdal, M., & Gharachoorlou, S. (2018). The Effectiveness of Acceptance and
Commitment (Act) Therapy on Cognitive-Emotional Regulation and Self-Efficacy in
Struggling with Problems in People with Substance Abuse Treated with Methadone.
Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(2), 41-49. (In Persian)
Karami, N., Amini, N., Behrozi, M., & Jafarinia, G. (2021). The Prediction of Distress Tolerance
based on Brain-Behavioral Systems, HEXACO Personality Characteristics and Social
Isolation in Substance-Dependent Individuals. Etiadpajohi, 14(58), 265-290. (In Persian)
Karimi Talabari, Z., Noori Khajavi, M., & Rafiei, H. (2013). Reasons of Methadone Maintenance
Therapy Drop out in Clients of Iranian National Center for Addiction Studies (INCAS): A
Qualitative Study. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 18(4), 299-309.
(In Persian)
Kelson, J., Rollin, A., Ridout, B., & Campbell, A. (2019). Internet-delivered acceptance and
commitment therapy for anxiety treatment: systematic review. Journal of medical Internet
research, 21(1), e12530.
Kim, M. S. (2020). Psychiatric symptoms and emotion regulation strategies among the
unemployed people in Korea: A latent profile analysis. Plos one, 15(8), e0236937.
Laghi, F., Bianchi, D., Lonigro, A., Pompili, S., & Baiocco, R. (2021). Emotion regulation and
alcohol abuse in second-generation immigrant adolescents: the protective role of cognitive
reappraisal. Journal of health psychology, 26(4), 513-524.
Lanza, P. V., Garcia, P. F., Lamelas, F. R., & González‐Menéndez, A. (2014). Acceptance and
commitment therapy versus cognitive behavioral therapy in the treatment of substance use
disorder with incarcerated women. Journal of clinical psychology, 70(7), 644-657.
Latham, G. P., Saari, L. M., Pursell, E. D., & Campion, M. A. (1980). The situational interview.
Journal of Applied Psychology, 65(4), 422-427.
Lee, E. B., An, W., Levin, M. E., & Twohig, M. P. (2015). An initial meta-analysis of Acceptance
and Commitment Therapy for treating substance use disorders. Drug and alcohol
dependence, 155, 1-7.
Lee ,J. L., Bertoglio, L. J., Guimarães, F. S., & Stevenson, C. W. (2017). Cannabidiol regulation
of emotion and emotional memory processing: relevance for treating anxiety‐related and
substance abuse disorders. British journal of pharmacology, 174(19), 3242-3.256

1401  سال،1  شماره،12 دوره

 دانشگاه فردوسي مشهد، پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره77

Li, J., Weidacker, K., Mandali, A., Zhang, Y., Whiteford, S., Ren, Q., . . . Du, J. (2021).
Impulsivity and craving in subjects with opioid use disorder on methadone maintenance
treatment. Drug and Alcohol Dependence, 219, 108483.
Lorkiewicz, S. A ,.Ventura, A. S., Heeren, T. C., Winter, M. R., Walley, A. Y., Sullivan, M., . . .
Saitz, R. (2018). Lifetime marijuana and alcohol use, and cognitive dysfunction in people
with human immunodeficiency virus infection. Substance abuse, 39(1), 116-123.
Luoma, J. B., Kohlenberg, B. S., Hayes, S. C., & Fletcher, L. (2012). Slow and steady wins the
race: a randomized clinical trial of acceptance and commitment therapy targeting shame in
substance use disorders. Journal of consulting and clinical psychology, 80(1), 43-53.
Mahmoudi, H., & Ghaderi, S. (2017). Effectiveness of Acceptance and Commitment Group
Therapy in Reducing Depression, Stress, and Anxiety among Ex-Addicts in Tabriz Central
Prison. Research on Addiction, 11(43), 195-210. (In Persian)
Mamsharifi, P., Jamehbozorg, A., & Takjoo, J. (2020). The Effectiveness of Cognitive
Rehabilitation on Increased Attention and Memory Functions in Heroin Addicts. Research
on Addiction, 14(55), 229-243. doi:10.29252/etiadpajohi.14.55.229. (In Persian)
Marceau, E. M., Kelly, P. J., & Solowij, N. (2018). The relationship between executive functions
and emotion regulation in females attending therapeutic community treatment for substance
use disorder. Drug and alcohol dependence, 182, 58-66.
Masuda, A., Hayes, S. C., Sackett, C. F., & Twohig, M. P. (2004). Cognitive defusion and selfrelevant negative thoughts: Examining the impact of a ninety year old technique. Behaviour
research and therapy, 42(4), 477-485.
Perry, C., & Lawrence, A. (2017). Addiction, cognitive decline and therapy: seeking ways to
escape a vicious cycle. Genes, Brain and Behavior, 16(1), 205-218.
Reese, E. D., & Veilleux, J. C. (2016). Relationships between craving beliefs and abstinence selfefficacy are mediated by smoking motives and moderated by nicotine dependence. Nicotine
& Tobacco Research, 18(1), 48-55.
Rose, M. R., Norton, S., Vari, C., Edwards, V., McCracken, L., Graham, C. D., . . . Chalder, T.
(2018). Acceptance and Commitment Therapy for Muscle Disease (ACTMus): protocol for
a two-arm randomised controlled trial of a brief guided self-help ACT programme for
improving quality of life in people with muscle diseases. BMJ open, 8(10), e022083.
Sadri Damirchi, E., Asadi Shishegaran, S., & Esmaili Ghazivalooi, F. (2017). Effectiveness of
Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Craving, Dependency, and Cognitive Emotion
Regulation in Drug-Dependent Women. Etiadpajohi, 11(43), 51-69. (in Persian)
Sau, M., Mukherjee, A., Manna, N., & Sanyal, S. (2013). Sociodemographic and substance use
correlates of repeated relapse among patients presenting for relapse treatment at an addiction
treatment center in Kolkata, India. African Health Sciences, 13(3), 791-799.
Seitz, N.-N., Lochbühler, K., Atzendorf, J., Rauschert, C., Pfeiffer-Gerschel, T., & Kraus, L. (2019).
Trends in substance use and related disorders: Analysis of the epidemiological survey of
substance abuse 1995 to 2018. Deutsches Ärzteblatt International, 116(35-36), 585.
Setorg, S., Kazemi, H., Raisi, Z. (2014). Effectiveness of meta-cognitive therapy on craving
beliefs and substance-related beliefs in substance abuse disorder patients. Etiadpajohi, 7 (28)
:147-162.
Singer, P. D. (2016). Factors associated with long-term recovery from substance use disorders:
California state university, Thesis for Degree Master of Social Work, Long Beach.

78 ... مقایسه اثربخشي درمان پذیرش و تعهد و

1401  سال،1  شماره،12 دوره

Smallwood, R. F., Potter, J. S., & Robin, D. A. (2016). Neurophysiological mechanisms in
acceptance and commitment therapy in opioid-addicted patients with chronic pain.
Psychiatry Research: Neuroimaging, 250, 12-14.
Tam, H. L., Shik, A. W. Y., & Lam, S. S. L. (2016). Using expressive arts in relapse prevention
of young psychotropic substance abusers in Hong Kong. Children and Youth Services
Review, 60, 88-100.
Tang, Y.-Y., Tang, R., & Posner, M. I. (2016). Mindfulness meditation improves emotion
regulation and reduces drug abuse. Drug and Alcohol Dependence, 163, 13-18.
Tosifian, n., Ghaderi Begeh-Jan, K., Khaledian, M., & Farrokhi, N. (2018). Structural Modeling
of Family Function and Drug Craving in Addicted People under Methadone Maintenance
Treatment with an Emphasis on the Mediating Role of Self-Compassion. Etiadpajohi,
11(44), 209-226. (In Persian)
Twohig, M. P., Shoenberger, D., & Hayes, S. C. (2007). A preliminary investigation of acceptance
and commitment therapy as a treatment for marijuana dependence in adults. Journal of
applied behavior analysis, 40(4), 619-632. doi:10.1901/jaba.2007.619-632
Vakharia, S. P. (2014). Incorporating substance use content into social work curricula: Opioid
overdose as a micro, mezzo, and macro problem. Social work education, 33(5), 692-698.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures
of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of personality and social
psychology, 54(6), 1063.
Witkiewitz, K., Bowen, S., Douglas, H., & Hsu, S. H. (2013). Mindfulness-based relapse
prevention for substance craving. Addictive behaviors, 38(2), 1563-1571.

Research in Clinical Psychology and Counseling
https://tpccp.um.ac.ir

Vol. 12, No 1, 2022

ISSN(Online): 2423-4265

ISSN(Print): 2251-6352

Research Article

The Effectiveness of Schema Therapy on Early Maladaptive Schemas, Emotional
Regulation and Consumed Methadone Dose in Patients Undergoing Methadone
Maintenance Threatment
Bita Salasi
PhD Student, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. Email:
Salasib13@gmail.com
Behzad Shoghi
Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
(Corresponding Author), Email: b.shoghi@srbiau.ac.ir
Recived: 13/10/2021
Revised: 05/12/2021
Accepted: 22/06/2022
Citation: Salasi, B., & Shoghi, B. (2022). The Effectiveness of Schema Therapy on Early Maladaptive Schemas,
Emotional Regulation and Consumed Methadone Dose in Patients Undergoing Methadone Maintenance Threatment.
Research in Clinical Psychology and Counseling, 12(1), 79-99. doi: 10.22067/tpccp.2022.73062.1185

Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of Schema Therapy (ST) on
the Early Maladaptive Schemas (EMS), Emotional Regulation (ER) and the cosumed methadone
dose of patients undergoing the Methadone Maintenance Treatment (MMT).
Method: The research methodology was semi-experimental with a pretest-posttest and
control group design. The sample consisted of 44 patients who were under the methadone
treatment and visited addiction treatment clinics in District 10 of Tehran city in 2018-2019.
Subjects were selected using the convenience sampling method. 22 people were then
randomly assigned to the experimental group and 22 people to the control group. The
treatment sessions consisted of twelve 90-minute sessions that were implemented during six
weeks (two sessions for each week). The Early Maladaptive Schema scale (EMSs) and the
Difficulty in Emotional Regulation Scale (DERS) were used to collect data. The data were
then analyzed using ANCOVA statistical method.
Findings: The results showed significant differences between the experimental group and control
group in the three variables of study indicating that the schema therapy is beneficial for reducing
early maladaptive schemas, difficulty in emotional regulation and methadone dose.
Keywords: Early maladaptive schemas, emotional regulation, schema therapy, methadone.
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چکیده
هدف :مدل طرحواره درمانی بر نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه ،راهبردهای تنظیم هیجان و دوز مصرف تأکید زیادی دارد.
این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجانی و دوز مصرف در بیماران با
درمان نگهدارنده با متادون بود.
روش :طرح پژوهش حاضر از نوع طرحهای نیمه آزمایشی و با پیشآزمون -پسآزمون بود .جامعه مورد مطالعه شامل  44نفر از
بیماران تحت درمان با متادون که در سالهای  1398-99به کلینکهای ترک اعتیاد منطقه  10تهران مراجعه کرده بودند ،شامل
میشود .تعیین نمونه به روش نمونهگیری در دسترس انجام شد و در نهایت  22نفر برای گروه آزمایش و  22نفر برای گروه کنترل
گمارش تصادفی شدند .جلسات درمانی شامل  12جلسه  90دقیقهای به مدت دو هفته بود .از پرسشنامههای مقیاس طرحوارههای
ناسازگار اولیه و مقیاس دشواری تنظیم هیجان برای جمعآوری اطالعات استفاده شد .تحلیل دادههای بهدستآمده با تحلیل
کوواریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین سه متغیر طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجانی و دوز مصرف متادون در
گروه تحت درمان با پروتکل طرحواره درمانی با گروه کنترل وجود دارد.
نتیجه :طرحواره درمانی به دلیل تأکید بر باورها و راهبردهای فرد در ارتباط با هیجانهای شخصی خود میتواند بهعنوان یک روش
مداخلهای تأثیرگذار برای طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجان و دوز مصرفی متادون مورد استفاده قرار گیرد .پیشنهاد میگردد که
مشاوران و رواندرمانگران ،کارگاههای طرحواره درمانی که منجر به بهبود مسائل روانشناختی مرتبط با آن میشود ،برگزار نمایند.
واژههایکلیدی :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجانی ،طرحواره درمانی ،متادون
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مقدمه
اعتیاد و اختاللهای مرتبط با مواد مخدر از مهمترین مباحث در حوزه سالمت عمومی جوامع جهان
است ( .)Nutt, Robbins, Stimson, Ince, & Jackson, 2006علیرغم هشدارهای کشورهای مختلف و با
وجود خطرات و عوارض ناشی از اعتیاد به مواد مخدر ،میزان مبتال شدن افراد به اعتیاد رو به افزایش است
( .)Salemink et al., 2014مصرف مواد اعتیادآور و وابستگی به آنها پدیدهای مزمن و عودکننده است که
با آسیب های جدی جسمانی ،روحی ،مالی و خانوادگی همراه است

( & Gaznick, Tranel, McNutt,

 .)Bechara, 2014تأثیرات آسیبزای این اعتیاد نه تنها افراد مصرفکننده ،بلکه خانوادههای آنان و جامعه
را تحت تأثیر جدی قرار میدهد ( .)Ersche et al., 2012در گزارش سازمان ملل ( ،)2012سهم عمده جرائم
مصرف مواد مخدر اپیوییدی در دنیا مربوط به کشور ایران است

( Noori, Narenjiha, Aghabakhshi,

.)Habibi, & Khoshkrood Mansoori, 2012
طرحواره درمانی مدلی فراتشخیصی است و کاربرد آن برای اختالالت شخصیت اجتنابی ،مرزی،
خودشیفتگی ،اضطراب اجتماعی ،اختالالت خوردن ،اختالل استرس پس از سانحه و اختالل مصرف مواد
مورد ارزیابی قرار گرفته و اثربخشی آن تأیید شده است ( .)Ribas et al., 2018طرحواره درمانی چهار دسته
راهبردهای تغییر یا تکنیک درمانگری عمده را با یکدیگر تلفیق کرده و در فرآیند درمان از این راهبردها
بهره گرفته میشود که شامل تکنیکهای شناختی ،رفتاری ،تجربی و رابطه درمانی است ( Louis, Wood,

 .)Lockwood, Ho, & Ferguson, 2018طرحواره درمانی در اختالالت مختلفی از جمله افسردگی،
اضطراب ،اختالل شخصیت خودشیفته ،اختالل شخصیت مرزی ،اختالل شخصیت وسواسی – اجباری و در
ناسازگاری بین زوجین ،باعث بهبودی بیماران شده است

( ;Hopwood, Pincus, & Wright, 2019

 .)Kellogg & Tatarsky, 2012; Sempértegui, Karreman, Arntz, & Bekker, 2013مدلی که طرحواره
درمانی برای آسیبشناسی روانی مطرح کرده شامل این است که هرگاه نیازهای متعارف و سالم تحولی در
دوران کودکی برآورده نشوند ،طرحوارههای ناسازگار اولیه شکل میگیرند .در واقع طرحوارههای اولیه،
سازههای روانشناختی مشتمل بر باورهای ما درباره خودمان ،دنیا و افراد دیگر هستند که در نتیجه تعامل بین
ناکامی نیازهای اساسی دوران کودکی ،خلقوخوی فطری و محیط اولیه به وجود میآیند ( Farrell & Shaw,

 .)2019پژوهشی با بررسی  121نفر از بیماران با درمان نگهدارنده با متادون مشخص نمود که طرحوارههای
ناسازگار اولیه با شدت اعتیاد رابطه دارند ( .)Brummett, 2007در تحقیق دیگری ،مشخص گردید که ارتباط
معنیداری بین شدت اختالالت روانشناختی ،هیجانها و رفتارهای نامناسب با طرحوارههای ناسازگار اولیه
وجود دارد ،بهطوریکه طرحوارههای ناسازگار اولیه الگویی هیجانی -شناختی خودآسیبرسانی هستند که
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منجر به برداشتهای ناکارآمد ،هیجانها و رفتارهای نامناسب میشوند ( .)Keulen-de Vos, 2013شواهدی
مرتبط با باورهای افراد مصرفکننده الکل و دیگر مواد مخدر وجود دارد و آنها از طرحوارههای ناسازگار
اولیه رنج میبرند و به این نتیجه رسیدند که درمانهای مؤثر از جمله طرحواره درمانی و شناخت درمانی به
کاهش طرحوارههای ناسازگار اولیه کمک میکند (.)Shorey, Stuart, & Anderson, 2013
اگرچه عوامل متعددی در شروع و حفظ مصرف نقش دارند ،اختالل در تنظیم هیجانی متغیری است
که حجم عظیمی از پژوهشها را به خود اختصاص داده و نقش آن در رفتارهای پرخطر و مشکلزا
بررسیشده است ( .)Caner & Evgin, 2021; Dir, Banks, Zapolski, McIntyre, & Hulvershorn, 2016
تنظیم هیجان شامل راهبردهایی است که میتواند میزان و زمان افزایش هیجانات ،طول مدت رخ دادن آنها
و نحوهای که تجربه و اظهار میشوند ،است ( .)Duckworth & Gross, 2014یکی از عوامل مهم در
مصرفکنندگان مواد واکنشپذیری زیاد آنها است که باعث استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان منفی شده
و مصرف مواد مخدر را افزایش میدهد .افرادی که قادر نیستند برانگیختگیهای خود را کنترل کنند ،در
معرض خطر بیشتری برای مصرف مواد هستند ( .)Vanyukov et al., 2009پژوهشی نشان داد که جوانان و
نوجوانانی که در آزمون مقیاس هوش هیجانی چندعاملی نمره بیشتری نسبت به دیگران کسب نمودند ،میزان
مصرف مواد مخدر ،سیگار و مشروبات الکلی در آنها بسیار کم است (.)Kun & Demetrovics, 2010
درمان نگهدارنده با استفاده از مواد شبه افیونی مانند متادون و بوپرنورفین بهعنوان یک روش مؤثر
درمانی شناخته شده است .سازمان جهانی بهداشت حدود یک دهه قبل متادون را به عنوان یک داروی
اساسی معرفی کرد ( .)Kharasch & Greenblatt, 2019متأسفانه استفاده از متادون با خطر پنج برابری
مرگومیر ناشی از مصرف بیشازحد در مقایسه با سایر مواد افیونی همراه است که عمدتاً به اثر طوالنی شدن
(طوالنی شدن امواج قلبی در نوار قلبی) آنها نسبت داده میشود ( .)Control & Prevention, 2012سازمان
غذا و دارو ( ،)FDAبا صدور اطالعیهای از مرگ ناگهانی در اثر  QTcهشدار داده است .خطر هیپوگلیسمی
در بیمارانی که بیش از  40میلیگرم معادل متادون خوراکی در روز مصرف میکنند ،افزایش مییابد .هنگام
شروع مصرف متادون با دوز  40میلیگرم در روز یا بیشتر از آن ،توصیه میشود کنترل معمولی قند خون
انجام شود .در مواردی ،حتی هیپوگلیسمی خفیف میتواند بهطور قابلتوجهی بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر
بگذارد و هیپوگلیسمی شدید میتواند از طریق مکانیسمهایی از آسیب عصبی تا آریتمی قلبی منجر به
عوارض و مرگ شود ( .)Fulcher et al., 2014در یک مطالعه ،شرایط همبودی مانند قند خون کنترل نشده
و نارسایی احتقانی قلب با مرگومیر بیشتر در بین بیمارانی که در برنامه نگهداری متادون ( )MMTبودند،

 83پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره ،دانشگاه فردوسی مشهد

دوره  ،12شماره  ،1سال 1401

مرتبط بود ( .)Fareed et al., 2013متادون باید با احتیاط در یک جمعیت پرخطر مانند زنان ،بیماران مبتال به
ناهنجاری های مادرزادی کانال قلبی و بیمارانی که پتاسیم و منیزیم کم دارند ،تجویز شود

( Raffa,

 .)Burmeister, Yuvasheva, & Pergolizzi Jr, 2012متادون با واکنشهای جدی از جمله افسردگی
تنفسی ،آپنه و خطر وابستگی و واکنشهای رایج از جمله سرگیجه ،آرامبخشی ،تهوع ،استفراغ و یبوست
همراه است و دوز دارو در بیش از  100میلیگرم در روز نیاز به غربالگری دورهای الکتروکاردیوگرام دارد
( .)Chou et al., 2014مصرف متادون عالوه بر کاهش مصرف ،در بهبود سالمت جسمی و روانی مؤثر است
(  .)Amodeo, Chassler, Oettinger, Labiosa, & Lundgren, 2008مطالعات قبلی نشان داده است که
استفاده از متادون ،موجب کاهش مصرف هروئین شده و نرخ مرگومیر (بیشمصرفی مواد مخدر یا اوردوز)
ناشی از مصرف را بسیار کاهش میدهد ( .)Gladden, O’Donnell, Mattson, & Seth, 2019در درمان
اعتیاد به مواد افیونی ،درمان نگهدارنده با متادون (به عنوان داروی نگهدارنده درازمدت) بهعنوان یکی از
رویدادهای شناخته شده در حفظ حالت پرهیز و جلوگیری از بازگشت مجدد مواد مطرح است ( Grüsser,

 .)Thalemann, Platz, Gölz, & Partecke, 2006این درمان احساس یکپارچگی و معنا داشتن زندگی را
ایجاد میکند .با این وجود بر بهبود تنظیم هیجانی تأثیر معنیداری نداشته است

( & Nalaskowska

.)Cierpiałkowska, 2014
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد طرحواره درمانی قصد دارد تا در زمینهی اختالالت مزمنی همچون
وابستگی مواد به ارائه راهبردهایی جهت پیشگیری از افزایش بیشازاندازه میزان مصرف متادون در افراد
تحت درمان نگهدارنده با متادون و همچنین تنظیم هیجانی که معموالً در آنها مختل است و طرحوارههای
ناسازگار اولیه ،به مطالعه بپردازد .این رویکرد درمانی در تالش است با شناسایی طرحوارههای ناسازگار
اولیهای که در دوران کودکی به وجود آمده است و به زندگی بزرگسالی راه یافته و اغلب ناکارآمدند،
بتواند در زمینه درمان این بیماریها گامهای مؤثری بردارد .با رشد روزافزون افراد مصرفکننده مواد افیونی
و همچنین متأسفانه با رعایت نکردن اصول پروتکل درمان نگهدارنده با متادون در میزان دوز مصرفی و
گهگاه افزایش تکانهای میزان دوز مصرفی به دلیل عدم تنظیم هیجانی اثربخش ،این پژوهش تصمیم دارد به
این سؤال پاسخ دهد که آیا طرحواره درمانی میتواند بر طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجانی و میزان
دوز مصرفی افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون تأثیر داشته باشد؟ و به دلیل شواهد پژوهشی موجود بر
مؤثر بودن روش طرحواره درمانی و کمبود پژوهشهایی در زمینهی تأثیر این روش بر طرحوارههای ناسازگار
اولیه تنظیم هیجانی و دوز مصرف در معتادان با درمان نگهدارنده متادون از طرحواره درمانی استفاده شد.
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روششناسی پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع طرحهای نیمه آزمایشی بود .در این پژوهش از طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .نمونهی مورد مطالعه شامل  44نفر از مراجعین ( 22نفر زن و  22نفر
مرد) که درمان نگهدارنده با متادون میگرفتند و در فاصله سالهای  1398-1399به کلینیکهای «آینده
بهتر» و «سرای آزادی» و «نسیم رویش» در شهر تهران مراجعه کرده بودند ،به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند و نهایتاً  22نفر برای گروه آزمایش و  22نفر برای گروه کنترل گمارش تصادفی شدند .در
طول فرآیند درمان ،به دلیل عدم همکاری و سایر مسائل جانبی باعث شد که حجم هر گروه به  15نفر کاهش
یابد .تعداد جلسات درمانی  12جلسه  90دقیقهای بود و در هر هفته دو جلسه بهصورت جداگانه اجرا شد.
معیارهای ورود :در غربالگری اولیه فقط افرادی که مصرف اصلی آنها هروئین ،تریاک ،شیره و کراک به
مدت  5تا  10سال بود و فقط شیوه مصرف آنها تدخینی بود ،انتخاب شدند .کلیهی افراد حاضر در این
پژوهش به مدت یک سال تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار داشتند و هیچگونه ماده دیگری مصرف
نمیکردند .برای اندازهگیری دوز متادون ،از دوز ثبتشده در پروندهی انفرادی هر فرد ،قبل و بعد از مداخله
استفاده شد .این میزان توسط پزشک عمومی مراکز ترک اعتیاد بر اساس پروتکل درمان نگهدارنده با متادون
و با در نظر گرفتن مقدار نیاز بیمار (در دامنه  30-100میلیگرم در طی دو هفته) برای درمان تعیینشده بود.
معیارهای ورود دیگر شامل دریافت تشخیص تنها مصرف درمان نگهدارنده با متادون توسط پزشک
کلینیک ،تمایل به شرکت در جلسات درمانی ،سطح تحصیالت حداقل اول متوسطه ،حداقل سن  18و
حداکثر  54سال .معیارهای خروج :ابتالء به اختاللهای دیگر (مانند اسکیزوفرنی ،دوقطبی ،اختالل وسواس)،
مصرف مشروبات الکلی ،سایر مواد مخدر ،داروهای ضد افسردگی ،انصراف از شرکت در جلسات درمانی
و همچنین پیشینه پزشکی افراد شرکتکننده در پژوهش از نظر بیماریهای جسمی و زمینهای به دقت بررسی
و توسط پزشک بررسی شد و بیماران قندی ،بیماران قلبی و بیماران سرطانی و بیماران کبدی و بیمارانی که
همزمان داروهایی که با مصرف متادون خطر اوردوز را افزایش میداد ،از پژوهش حذف شدند.
ابزارهای پژوهش
مقیاس طرحوارههای ناسازگار اولیه :مقیاس طرحوارههای ناسازگار اولیه1دارای  90ماده است که 18
حیطه از طرحوارههای ناسازگار اولیه شامل محرومیت هیجانی ،رهاشدگی  /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری،

)1. The participation of early maladaptive schemas (EMSs

 85پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره ،دانشگاه فردوسی مشهد

دوره  ،12شماره  ،1سال 1401

انزوای اجتماعی  /بیگانگی ،نقص  /شرم ،شکست ،وابستگی  /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر و بیماری،
گرفتاری ،اطاعت ،ایثار ،بازداری هیجانی ،معیارهای سختگیرانه ،استحقاق بودن /برتری داشتن ،خویشتنداری
 /خود انضباطی ناکافی ،تحسین  /جلبتوجه ،نگرانی /بدبینی ،خود -تنبیهی را اندازهگیری میکند .یانگ
( )Young, 1994پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه را بر روی یک نمونه  564نفری از دانشجویان آمریکایی
اعتباریابی کردند که اعتبار پرسشنامه را با استفاده از روش همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب  0/95و 0/81
گزارش کردند .فرم جدید ویرایش سوم (فرم کوتاه  90سؤالی) که در تحقیق یوسفی ،آراسته ،ناظمی و بهرامی
( )Yousefi, Arasteh, Nazemi, & Bahrami, 2015روایی و اعتبار پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه بر روی
یک نمونه  579نفری با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن در کل نمونه به ترتیب  0/91و 0/86
در دختران و در پسران  0/84و  0/81به دست آمد.
مقیاس دشواری تنظیم هیجان :مقیاس دشواری تنظیم هیجان یک ابزار شش گویهای است که توسط
گراتز و رومر ( )2004ساخته شده است ( .)Gratz & Roemer, 2004این مقیاس سطوح نقص و نارسایی تنظیم
هیجانی فرد را در شش زمینه (عدم پذیرش هیجانهای منفی ،دشواری در انجام رفتارهای هدفمند مواقع
درماندگی ،دشواری در مهار رفتارهای تکانشی ،دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان ،فقدان
آگاهی هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی) مورد سنجش قرار میدهد .از مجموع نمره شش زیر مقیاس آزمون
نمرهی کل فرد برای دشواری تنظیم هیجان محاسبه میشود .ویژگیهای روانسنجی مقیاس دشواری تنظیم
هیجان شامل همسانی درونی ،پایایی بازآزمایی و روایی سازه و پیشبین در نمونههای بالینی و غیربالینی در
پژوهشهای خارجی تأیید شده است

( & Gratz & Roemer, 2004; Gratz, Rosenthal, Tull, Lejuez,

 .)Gunderson, 2006; Gratz & Tull, 2010در پژوهشهای ذکر شده ،ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسش-
های عدم پذیرش هیجانهای منفی از  0/73تا  ،0/88برای دشواری در انجام رفتارهای هدفمند از  0/72تا
 ،0/89برای دشواری در مهار رفتارهای تکانشی از  0/75تا  ،0/90برای دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش
تنظیم هیجان از  0/76تا  ،0/85برای فقدان آگاهی هیجانی از  0/68تا  ،0/80برای فقدان شفافیت هیجانی از
 0/77تا  0/90و برای نمره کل مقیاس از  0/79تا  0/92به دست آمد .این ضرایب همسانی درونی نسخه
فارسی مقیاس دشواری تنظیم هیجان را تأیید میکنند .بر اساس نتایج عزیزی ،میرزائی و شمس (،)1389
میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/92برآورد شده است (.)Azizi, Mirzaei, & Shams, 2010
جلسات درمانی

طرح درمان این جلسهها بر اساس پروتکل طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکاران

( Young,

 ،)1994نظرات اساتید دانشگاه و شرایط سه کلینیک مورد مطالعه توسط مؤلفین تهیه و تنظیم گردیده است.
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جدول  :1خالصه جلسات طرحواره درمانی
جلسهی درمان

سرفصلهای طرح درمان انجامشده بر گروه آزمایش
بیان اهداف پژوهش ،مروری بر ساختار جلسات ،آموزش مفهوم طرحواره ،تعریف مختصر طرحواره

جلسه اول

درمانی ،نحوه تکمیل کردن پرسشنامه طرحواره یانگ ،بیان ارتباط بین طرحواره درمانی با تنظیم هیجانی و
سوءمصرف مواد مخدر ،برقراری رابطه با مراجعین و فراهمسازی زمینه اعتماد و تأکید بر رازداری،
پاسخگویی به سؤاالت و شبهات آزمودنیها ،تکمیل پیشآزمون

جلسه دوم
جلسه سوم

آموزش نیازهای هیجانی اساسی اولیه ،معرفی طرحوارههای ناسازگار و حوزههای مربوط به هرکدام،
توضیح ریشههای تحولی طرحواره و آموزش پیرامون عملکرد طرحوارهها
توضیح و آموزش سبکهای مقابلهای ،توضیح و آموزش انواع ذهنیتهای طرحوارهای ،ایجاد آمادگی در
افراد جهت سنجش و تغییر طرحوارهها
سنجش هر کدام از طرحوارههای فرد و دادن بازخورد ،بررسی پرسشنامهها و آشنا کردن آنها با طرحوارههایشان و

جلسه چهارم

تأثیر هرکدام بر زندگی افراد ،آموزش تکنیک تصویرسازی ذهنی ،اهدای کتاب «چگونه زندگی خود را دوباره
بیافرینیم» به افراد و تشویق به مطالعه کتاب و مشخص کردن طرحوارههای خودشان بهعنوان تکلیف خانگی

جلسه پنجم

معرفی راهبردهای شناختی ،هیجانی و الگوشکنی رفتاری ،ایجاد انگیزه جهت تغییر طرحوارهها و آمادگی برای
تغییر طرحوارهها ،کمک به بیمار در تجربه کردن هیجانهای مرتبط با طرحواره ،بررسی تکالیف خانگی
تعریف جدید از شواهد تأییدکننده طرحواره ،ارزیابی مزایا و معایب طرحوارهها ،ارزیابی مزایا و معایب

جلسه ششم

سبکهای مقابلهای ،تمرین برقراری گفتگو بین جنبه سالم و جنبه طرحواره ،آموزش ساخت کارتهای
آموزشی و نحوه تکمیل فرمهای ثبت طرحواره ،تکلیف خانگی

جلسه هفتم
جلسه هشتم

معرفی مجدد راهبردهای تجربی و ارائه منطق استفاده از راهبردهای تجربی ،آموزش روش تصویرسازی ذهنی و اجرای آن در
جلسه ،نوشتن نامه به والدین و توضیح منطق استفاده از این تکنیک ،ارائه تکلیف خانگی با موضوع نوشتن نامه به والدین
توضیح مجدد و آموزش سبکهای مقابلهای و تأثیر آنها در تداوم طرحوارهها ،تعیین رفتارهای خاص فرد
به عنوان آماج احتمالی تغییر ،اولویتبندی رفتارها جهت الگوشکنی رفتاری
ایجاد انگیزه جهت تغییر رفتارهای تداومبخش طرحواره ،آموزش تمرین رفتارهای سالم از طریق تکنیک

جلسه نهم

تصویرسازی ذهنی ،بررسی و آموزش غلبه بر موانع تغییر رفتار ،آموزش استفاده از کارتهای آموزشی
جهت الگوشکنی رفتاری ،ارائه تکلیف خانگی

جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم

برقراری گفتگو بین جنبه طرحواره و جنبه سالم ،برقراری گفتگوی خیالی با والدین از طریق تکنیک صندلی
خالی ،بررسی روشهای مؤثر در کنترل هیجانها و تکانهها ،آموزش شیوه درست ابراز خشم ،تکلیف خانگی
مرور تمرینها و تکالیف جلسه قبل در زمینه کنترل خشم .بررسی روشهای مؤثر در تحمل خستگی و
ناکامی مرتبط با طرحواره خویشتنداری و نبود خود انضباطی
بررسی تمرینات انجامشده ،جمعبندی جلسات و نتیجهگیری ،تکمیل پرسشنامههای پسآزمون ،پاسخ به
سؤاالت افراد ،تقدیر و تشکر از شرکت و همکاری افراد
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روش تجزیهوتحلیل آماری
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی بهمنظور توصیف متغیرهای پژوهش شاخصهای
میانگین و انحراف معیار و همچنین آمار استنباطی بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل کوواریانس
چند متغیری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSبهره گرفته شد.
مالحظات اخالقی
در این مطالعه ،جهت اطمینان از رعایت مالحظات اخالقی ،رضایت کامل آزمودنیها برای شرکت
در مطالعه جلب شد .به آنها اطمینان داده شد که اطالعات ایشان محرمانه میمانند و تنها درصورتیکه
خودشان تمایل داشته باشند ،نتایج در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .به آزمودنیها توضیح داده شد که
حضور تا انتهای جلسات آموزشی اجباری نیست و هر زمان که تمایل داشتند ،میتوانند از جلسات خارج
شوند .همچنین بهمنظور رعایت حریم شخصی افراد ،نام و نام خانوادگی شرکتکنندگان ثبت نگردید.

یافتهها
در جدول ( ،)1یافتههای جمعیت شناختی افراد گروههای مورد مطالعه ارائه شده است .عالوه بر این،
در بخش توصیفی ،شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) ،میانگینهای طرحوارههای
ناسازگار ،دشواری تنظیم هیجان و دوز مصرف ،در گروه آزمایش (طرحواره درمانی) و گروه کنترل در
مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در ادامه ارائهشده است.
جدول  :2نتایج جمعیت شناختی به تفکیک دو گروه کنترل و آزمایش
متغیر
سن

تحصیالت

محدوده سنی

فراوانی گروه آزمایش

درصد

فراوانی گروه کنترل

درصد

 30-20سال

6

27/27

7

31/81

 31-40سال

8

36/36

9

40/9

 41-50سال

8

36/36

6

27/27

دیپلم و فوقدیپلم

11

50

10

45/45

لیسانس

8

36/36

9

40/9

فوقلیسانس و باالتر

3

13/23

3

13/63

کل

22

100

22

100
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جدول :3میانگین و انحراف معیار طرحوارههای ناسازگار ،دشواری تنظیم هیجان و دوز مصرف به تفکیک مرحله سنجش در گروهها
گروه
متغیر

کنترل

آزمایش
شاخص

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

میانگین

68/67

54/90

55/80

74/27

74/93

75/73

انحراف معیار

13/25

11/70

11/56

10/09

9/90

9/86

خودگردانی

میانگین

71/73

56/67

57/87

79/13

79/67

80/47

مختل

انحراف معیار

12/73

10/29

10/09

6/62

6/73

6/82

محدودیتهای

میانگین

71/67

56/67

57/87

76/73

77/33

78/13

مختل

انحراف معیار

13/63

10/62

10/37

10/23

10/25

10/10

میانگین

71/27

57/33

58/53

77/80

78/53

79/33

انحراف معیار

14/53

10/32

10/11

8/63

9/07

9/00

میانگین

73/47

56/87

58/07

80/07

80/60

81/40

انحراف معیار

13/57

9/58

9/54

8/50

8/58

8/50

دشواری تنظیم

میانگین

115/20

98/40

99/60

119/87

120/40

121/20

هیجان

انحراف معیار

8/39

5/01

4/97

9/60

9/91

9/58

میانگین

45/05

38/78

38/58

44/77

44/87

44/88

انحراف معیار

2/60

2/53

2/96

2/22

2/51

2/11

طرد و بریدگی

دیگرجهتمندی
گوشبهزنگی

دوز مصرف

با توجه به جدول  ،3میانگین در گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،نسبت به پیشآزمون کاهش
نشان میدهد .میتوان بیان کرد که طرحواره درمانی باعث کاهش مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار،
دشواری تنظیم هیجان و دوز مصرف بیماران با درمان نگهدارنده با متادون شده است (جدول  .)3بهمنظور
بررسی تفاوت معنیدار بین میانگینهای طرحوارههای ناسازگار ،دشواری تنظیم هیجان و دوز مصرف در دو
گروه در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،ابتدا مفروضههای همگنی واریانسها و کرویت
بررسی شد .نتایج در جدول  4و  5ارائهشده است.
جدول  :4آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی واریانسها در گروههای آزمایش و کنترل
متغیرها

طرد و بریدگی

خودگردانی و عملکرد مختل

محدودیتهای مختل

F

0/37

3/06

1/54

df 1

1

1

1

df 2

28

28

28

p

0/55

0/09

0/22

شاخص
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ادامه جدول  :4آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی واریانسها در گروههای آزمایش و کنترل
متغیرها

دیگر جهتمندی

گوشبهزنگی

دشواری تنظیم هیجان

دوز مصرف

0/01

0/02

0/30

0/90

df 1

1

1

1

1

df 2

28

28

28

28

0/94

0/89

0/58

0/34

شاخص
F

p

نتایج جدول  4نشااان میدهد که مفروضااهی همگنی واریانسها در تمامی متغیرهای پژوهش رعایت
شده است (.)p<0/05
پیشفرض بعدی آن اساات که واریانس تفاوت بین همه ترکیبهای مربوط به گروهها (کرویت) باید
یکسااان باشااد .برای بررساای این مفروضااه از آزمون کرویت مخلی اسااتفاده شااد که نتایج آن در جدول 5
ارائهشده است.
جدول  :5آزمون کرویت مخلی بررسی همگنی کوواریانسها
متغیرها

طرد و بریدگی

خودگردانی و عملکرد مختل

محدودیتهای مختل

آماره موچلی

0/70

0/04

0/06

df

2

2

2

p

0/0011

0/0011

0/0011

شاخص

ادامه جدول  :5آزمون کرویت مخلی بررسی همگنی کوواریانسها
متغیرها

دیگر جهتمندی

گوشبهزنگی

دشواری تنظیم هیجان

دوز مصرف

0/09

0/06

0/11

0/06

df

2

2

2

2

p

0/0011

0/0011

0/0011

0/0011

شاخص
آماره موچلی

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،فرض کرویت برقرار نیست ()p<0/05؛ بنابراین ،در آزمون
فرضیهها از معیار گرین هاوس گیزر استفاده میشود تا تقریب دقیقتری به دست آید و نتایج تحلیل واریانس
درونگروهی با توجه به عدم برقراری مفروضه کرویت محاسبه میگردد .در این بخش ،ابتدا نتایج
آزمونهای چندمتغیری در جدول  6ارائه میشود.
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جدول  :6آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نمرات ابعاد طرحوارههای ناسازگار ،دشواری تنظیم هیجان و دوز
مصرف در دو گروه
شاخص
آماری

بینگروهی

درونگروهی

تعامل
گروه*تکرار
اندازهگیری

اندازه

آزمون

ارزش

F

df
فرضیه

df
خطا

p

اثرپیالیی-بارتلت

0/83

15/76

7

22

0/001

0/83

المبدای ویلکز

0/17

15/76

7

22

0/001

0/83

اثرهتلینگ

5/02

15/76

7

22

0/001

0/83

بزرگترین ریشه روی

5/02

15/76

7

22

0/001

0/83

اثرپیالیی-بارتلت

0/93

31/13

9

20/001

0/001

0/93

المبدای ویلکز

0/07

31/13

9

20/001

0/001

0/93

اثرهتلینگ

14/01

31/13

9

20/001

0/001

0/93

بزرگترین ریشه روی

14/01

31/13

9

20/001

0/001

0/93

اثرپیالیی-بارتلت

0/94

34/78

9

20/001

0/001

0/94

المبدای ویلکز

0/06

34/78

9

20/001

0/001

0/94

اثرهتلینگ

15/65

34/78

9

20/001

0/001

0/94

بزرگترین ریشه روی

15/65

34/78

9

20/001

0/001

0/94

اثر

نتایج جدول  6نشان میدهد با روش تحلیل واریانس چندمتغیری ،یک اثر معنیدار برای عامل گروه
«متغیر مستقل» وجود دارد.
این اثر نشان میدهد که حداقل بین یکی از مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار ،دشواری تنظیم هیجان
و دوز مصرف بیماران با درمان نگهدارنده با متادون که با طرحواره درمانی آموزش دیدهاند ،با بیماران با
درمان نگهدارنده با متادون گروه کنترل تفاوت معنیدار وجود دارد (المبدای ویلکز=.)p>0/05 ،0/18
همچنین آزمونهای چندمتغیری اثرات درونگروهی نیز بیانگر این نکته است که حداقل بین یکی از
مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار ،دشواری تنظیم هیجان و دوز مصرف بیماران با درمان نگهدارنده با متادون
در سه مرحلهی اندازهگیری تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)p>0/05در ادامه نتایج آزمونهای تک متغیری
در متن تحلیل کواریانس چند متغیری گزارش میشود .خالصه نتایج تحلیل کواریانس برای عوامل
درونگروهی و بین گروهی در جدول  7ارائه شده است.

دوره  ،12شماره  ،1سال 1401

 91پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره ،دانشگاه فردوسی مشهد

جدول  :7آزمون تحلیل واریانس مختلط تک متغیری نمرات طرحوارههای ناسازگار ،دشواری تنظیم هیجان و دوز
مصرف با معیار گرین هاوس گیزر
متغیر

شاخص آماری

انداز

SS

df

MS

F

p

تکرار اندازهگیری

783/80

1/03

758/73

43/88

0/001

0/61

تعامل آزمون× گروه

1056/69

1/03

1022/88

59/15

0/001

0/68

خودگردانی و

تکرار اندازهگیری

930/76

1/06

881/34

84/93

0/001

0/75

عملکرد مختل

تعامل آزمون× گروه

1186/40

1/06

1123/42

108/26

0/001

0/80

محدودیتهای

تکرار اندازهگیری

912/80

1/03

883/59

50/56

0/001

0/64

مختل

تعامل آزمون× گروه

1186/40

1/03

1148/44

65/72

0/001

0/70

تکرار اندازهگیری

759/20

1/05

724/23

63/69

0/001

0/70

تعامل آزمون× گروه

1047/02

1/05

998/79

87/83

0/001

0/76

تکرار اندازهگیری

1150/02

1/03

1116/13

61/65

0/001

0/69

تعامل آزمون× گروه

1434/29

1/03

1392/01

76/88

0/001

0/73

دشواری تنظیم

تکرار اندازهگیری

1180/36

1/02

1155/21

43/34

0/001

0/61

هیجان

تعامل آزمون× گروه

1468/36

1/02

1437/08

53/91

0/001

0/66

تکرار اندازهگیری

197/29

1/53

128/59

35/32

0/001

0/56

تعامل آزمون× گروه

210/50

1/53

137/20

37/69

0/001

0/57

طرد و بریدگی

دیگر جهتمندی
گوشبهزنگی

دوز مصرف

عوامل

ه اثر

با توجه به جدول  ،7در رابطه با عامل درونگروهی مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر مراحل اندازهگیری
در سطح  0/05برای همهی مؤلفهها معنیدار است ( .)p>0/05در نتیجه بین میانگین نمرات کنترل در مراحل
سهگانه اندازهگیری تفاوت معنیدار وجود دارد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی بهمنظور بررسی تفاوت بین
میانگینها در مراحل اندازهگیری نیز ،بیانگر تفاوت معنیدار در مقایسهی زوجی مراحل اندازهگیری را نیز
نشان داد ( .)p>0/05با توجه به نتایج جدول  7در رابطه با تعامل عوامل مراحل و گروه مقدار  Fمحاسبه شده
برای اثر مراحل بین گروه آزمایش و کنترل برای همهی مؤلفهها معنیدار است ( .)p>0/05در نتیجه بین
میانگین نمرات سه مرحله اندازهگیری همهی مؤلفهها در دو گروه تفاوت معنیدار وجود دارد .یافتههای
پژوهش نشان داد که تفاوت معنیداری بین سه متغیر طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجانی و دوز
م صرف متادون در گروه تحت درمان با پروتکل طرحواره درمانی با گروه کنترل وجود دارد .در مؤلفههای
طرد و بریدگی با اندازه اثر  ،0/68در حوزه خودگردانی و عملکرد مختل با اندازه اثر  ،0/80در حوزه
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محدودیتهای مختل با اندازه اثر  ،0/64در حوزه دیگر جهتمندی با اندازه اثر  0/76و در حوزه گوش به
زنگی با اندازه اثر  0/73معنیدار شد.
نتیجه
این تحقیق با هاادف اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجانی و دوز
مصرف در معتادان با درمان نگهدارنده با متادون انجام شده است .نتایاج این تحقیق نشاان داد کاه تکنیک
طرحواره درماانی موجب کاهش طرحوارههای ناسازگار اولیه ،دشواری تنظیم هیجان و دوز مصرف در
افااراد گااروه آزمایشاای شد .بااا ماارور سوابق پژوهشی ،تحقیقاات بسیار اندکی کاه باه اثربخشای طرحواره
درمانی بر طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجانی و دوز مصرف در بیماران با درمان نگهدارنده با متادون
پرداختاه باشاد ،یافات شد .بنابراین ،در تبییاان نتایااج به دست آمده سااعی شده است تااا بااه مرتبطترین
تحقیقاات در این زمینه استناد گردد.
هر ساله تعداد زیادی از افراد وابسته به مواد از طریق پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم مصرف مواد جان
خود را از دست میدهند ( .)Martin, Weinberg, & Bealer, 2007علیرغم تالشهای زیاد در زمینه ترک
اعتیاد آمارهای بازگشت به اعتیاد یا عود در معتادان ترک کرده ،بسیار نگرانکننده است (.)Savage, 2016
ترک مصرف مواد مخدر از مسائلی است که همواره مورد توجه مسئولین ،مبتالیان به مصرف مواد مخدر و
خانوادههای آنها بوده است .بازگشت مجدد به مواد مخدر در مقایسه با ترک جسمانی از اصلیترین
چالشهای موجود است ( .)Sahu et al., 2020شواهد تجربی بر این فرض استوارند که طرحوارههای
ناسازگار اولیه میتوانند بر گرایش افراد به مصرف مواد مؤثر باشند .در مطالعه بال ،کاب ریچاردسون،
کانولی ،بجوسا و اونیل ( )Ball, Cobb-Richardson, Connolly, Bujosa, & O'neall, 2005همسو با
مطالعه حاضر ،نتایج حاکی از این بود که افراد استفادهکننده از طرحوارههای سازگارانه توانایی بیشتری برای
سازگاری با فشارهای روانی دارند و کمتر مشکالت روانی و مصرف مواد مخدر را تجربه میکنند .همسو با
مطالعهی حاضر ،نتایج پژوهشهای کیلی و باردو ( )Kelly & Bardo, 2016و تانگ و پازنر ( Tang, Tang,

 ))& Posner, 2016نشان داد که روش طرحواره درمانی در بهبود و درمان عالئم روانشناختی در معتادین
مؤثر است .در تحقیقی مشابه و همسو با تحقیق حاضر ،ارتباط بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و وابستگی به
الکل اثبات شده است ( .)Roper, Dickson, Tinwell, Booth, & McGuire, 2010در پژوهش دیگری ،به
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مقایسه طرحواره درمانی و رواندرمانی مبتنی بر انتقال 1پرداختند .نتایج آنان بیانگر این بود که هر دو روش
درمانی موجب کاهش نشانههای اختالل شخصیت مرزی و افزایش کیفیت زندگی شد .این تغییرات تا یک
سال پیگیری پس از درمان نیز حفظ شده بود ( .)Giesen-Bloo et al., 2006طرحواره درمانی گروهی شیوه
مناسبی جهت تعدیل ابعاد باورهای فراشناختی و کاهش دوز متادون در مردان تحت درمان نگهدارنده با
متادون است (.)Ghandehari, 2018
در تبیین ایان نتایج میتاوان بیان کرد که در مدل طرحاواره درمانی ،تکنیکهای شناختی ،رفتاری و
تجربی با یکدیگر تلفیق شده و در فرآیند درمان از آنها استفاده میشود

(et al., 2018

.)Louis

طرحوارهدرمانی بهجای اینکه اختالالت روانشناختی را پدیدهای غیرعادی بنگرد ،آنها را طبیعی جلوه
میدهد .هر فردی طرحوارهها ،سبک مقابلهای و ذهنیتهایی دارد که این موارد در بیمارانی که برای درمان
مراجعه میکنند ،حالت افراطی و انعطافناپذیری به خودشان گرفتهاند .همچنین این رویکرد با بیماران بسیار
احترامآمیز و همدالنه برخورد میکند .به ویژه نسبت به بیمارانی که شدت اختالل در آنها زیاد است ،مثل
افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی که اغلب کمترین دلسوزی و بیشترین سرزنش را از درمانگران دریافت
میکنند ( .)Jacob & Arntz, 2013طرحوارههای ناسازگار اولیه به عقاید عمیقاً منفی درباره خود ،دیگران و
جهان اشاره دارد که ممکن است در طی سالیان ابتدایی زندگی به وجود بیاید .به نوعی اکثر طرحوارههای
ناساگار اولیه نتیجهی تجارب زیانبخش دوران کودکی هستند که فرد در سیر دوران کودکی و نوجوانی
خود با آنها مواجه بوده است ( .)Zeigler-Hill, Green, Arnau, Sisemore, & Myers, 2011تأثیر این تجارب
در سیر تحول با یکدیگر جمع میشوند و منجر به شکلگیری یک دید قالبی ناسازگار نسبت به جهان پیرامون
میشود .بر این اساس ،طرحوارهها بازنماییهایی دقیق از محیطی است که افراد در دوران کودکی تجربه
کردهاند .رویکرد طرحواره درمانی بر این اساس استوار است که با ارائه روشهای شناختی و رفتاری و
همچنین جایگزین نمودن الگوهای شناختی و رفتاری سازگارتر و جدیدتر به جای سبکهای مقابلهای
ناکارآمد ،فرصتی را برای بهبود عالئم ترس از ارزیابی منفی ،اجتناب و ناراحتی فیزیولوژبک اضطراب
اجتماعی فراهم میکند و از این طریق موجب کاهش طرحوارههای ناسازگار اولیه میشود .بنابراین ،نتیجه
نهایی کاربرد طرحواره درمانی اصالح طرحوارههای ناسازگار اولیه اساات کااه فرد در ایان مرحلاه قادر
است منابع توجه خود را به طرحوارههای سازگار متمرکز نماید.

1 Transference focused psychotherapy
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یافته های این پژوهش نشان داد که تنظیم هیجانی بعد از ارائه پروتکل طرحواره درمانی با مقدار اثر
 0/66افزایش معنیداری داشته است .شواهد نشان میدهند که تنظیم هیجانی با موفقیت و عدم موفقیت در
حوزههای مختلف زندگی مرتبط است ( .)Hahn et al., 2009تنظیم هیجان از طریق فرآیندهایی که از طریق
آنها افراد هیجانات خود را برای پاسخ به توقعات محیطی هوشیارانه و ناهوشیارانه تعدیل میکنند ،در نظر
گرفته میشود ( .)Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010با این حال ،پژوهشهای اندکی به
بررسی ارتباط تنظیم هیجانی با مصرف مواد پرداختهاند .سطح پایین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در
مقابله مؤثر با هیجانها و مدیریت آنها است ،در شروع مصرف مواد نقش دارد (.)Dellinger et al., 2008
در تببین اثر طرحواره درمانی بر تنظیم هیجانی میتوان بیان کرد که طرحواره درمانی میتواند با استفاده از
شناخت درمانی ،مشکالت بین فردی مزمن و بیثباتی هیجانی را کاهش داده و از این طریق تنظیم هیجانی
را در فرد فعال نماید ( .)Renner et al., 2018تأکید اساسی طرحواره درمانی استفاده از تکنیکهای تجربی
و هیجانی نظیر آگاهی ،پذیرش ،بازسازی بنمایههای ناسازگار که موجب تعدیل هیجانات مثبت و منفی و
به دنبال آن قضاوت و ادراک مثبت از خویش ،در افراد میشود که میتواند در کاهش رفتارهای مصرفی
آنها مؤثر باشد .طرحواره درمانی با جانشین کردن راهکارهای مدیریتی هیجانی سازگارانه برای برخورد با
مشکالت زندگی میتواند به بهبود راهبردهای مدیریت و تنظیم هیجان منجر شود ( .)Pugh, 2015نتایج اثر
طرحواره درمانی بر تنظیم هیجانی با نتایج پژوهشهای فاسبیندر و همکاران
 )Martius, Brand-de Wilde, & Arntz, 2016و عرفان و همکاران

( Fassbinder, Schweiger,

( Erfan, Noorbala, Amel,

 )Mohammadi, & Adibi, 2018همسو است
یافتههای این پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی موجب کاهش دوز مصرف بیماران تحت درمان
با متادون شده است .با توجه به اینکه معتادین در موقعیتهای مختلف زندگی قادر نیستند از هیجانهای خود
بهصورت کارآمد استفاده کنند؛ میتوان رفتارهای مصرف مواد مخدر را بهصورت یک مکانیسم دفاعی
شکل نگرفته (به دلیل فقدان مهارتهای هیجانی یا مهارتهای هیجانی نامناسب و توانایی کمتر در حل
تعارضات) توصیف کرد .این مکانیسمها از طریق شناخت هیجانات ،سازماندهی مجدد هیجانی و
یادگیریهای جدید ،تنظیم عاطفه بین فردی و خود آرامشدهی که در طرحواره درمانی اعمال میگردد،
بهبود یافته و مانع از عود مجدد میگردد .این درمان کمک میکند تا افراد طرحوارههای مقاوم خود را
شناسایی و با به چالش کشیدن آنها ،مقاومت خود را در مقابل عوامل استرسزا افزایش داده ،عزتنفس
بیشتر و خودکارآمدی بیشتری احساس نمایند ( .)Ghandehari, 2018در تببین اثر طرحواره درمانی بر دوز
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مصرفی معتادین میتوان بیان کرد که این تکنیک کمک میکند تا برای مقابله با عوامل انگیزشی درونی به
راهبرد سالمتری غیر از مصرف مواد روی آورند .افراد تحت درمان با متادون با بهکارگیری راهبردهای
طرحواره درمانی و برقراری یک رابطه درمانی مناسب شامل رویاروسازی همدالنه و باز والدینی حدومرزدار،
آگاه شدند که طرحوارههای ناسازگار اولیه تأثیر شگرفی در مدل مصرف متادون آنها دارد و با کار کردن
روی این طرحوارهها و بهویژه پاسخهای مقابلهای ناکارآمد دوز متادون این افراد کاهش پیدا کرد .نتایج اثر
طرحواره درمانی بر کاهش دوز مصرفی با نتایج پژوهشهای بال ( )Ball, 2004و قندهاری ( Ghandehari,

 )2018همسو است.
نتایج این پژوهش همچنین حاکی از آن است که اثربخشی طرحواره درمانی بر همه طرحوارههای
حوزه خودگردانی و عملکرد مختل شامل وابستگی /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر و بیماری و
خویشتن تحول نیافته /گرفتار مؤثر بود .در تبیین اثربخشی این مداخله بر طرحوارههای این حوزه میتوان به
این نکته اشاره کرد که تکنیک های شناختی طرحواره درمانی در جلسات درمانی فرصتی برای تغییر
شناختوارهها ،مهارتآموزی و رویارویی تدریجی برای تصمیمگیری و عملکرد مستقالنه معتادین تحت
درمان نگهدارنده متادون فراهم کرده است .این امر میتواند بر کنترل دوز مصرفی آنان مؤثر باشد .بهطور
خالصه ،در تبیین اثربخشی طرحواره درمانی بر دوز مصرف متادون افراد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
به درمان پاسخ بهتری دادند .به طور کلی میتوان بیان کرد که طرحواره درمانی در بهبود مشکالت معتادین
مؤثر بوده است و درمانگران و متخصصین این حوزه میتوانند در کاهش چالشهای آنان از طرحواره درمانی
استفاده کنند.
از محدودیتهای ایاان تحقیق میتوان بااه محادود کردن جامعه آماری بااه طیف وسیعی از
مصرفکنندگان مواد مخدر (از نظر نوع مواد مخدر) اشاااره کرد که باید در تعمیام نتایاج باه ساایر تحقیقات
انجام شده احتمالی در این زمینه احتیاط شود .زیرا نوع ماده مخدر احتماالً باعث تغییر نتایج مطالعات خواهد
شد؛ زیرا رفتار افراد با مصرف انواع خاصی از مواد مخدر بسیار تأثیرپذیر است .از طرف دیگر ،در ایاان
تحقیق به دلیل محدودیتهای مکانی ،مطالعه روی جوامع آماری سایر مناطق استان تهران و همچنین شهرها
انجام نشد که در صااورت انجااام ،میتوانست اثربخشی مداخلااه را نشااان دهااد و نتایج قابل تعمیمتر باشد.
پیشاانهاد میگردد در تحقیقات آتای ،درمااان طرحواره درمانی در سایر شهرهای ایران همراه با دوره پیگیری
مدتدار ( 9 ،6 ،3و  12ماه) انجام شود .پیشنهاد میشود طرحواره درمانی در مراجعین با درمان نگهدارنده با
سایر داروهای نگهدارنده مانند بوپرونورفین و اپیوم (شربت تریاک) نیز انجام شود تا اثربخشی آن بر
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 پیشنهاد میشود که اثربخشی طرحواره درمانی بر معتادین با.درمانهای نگهدارنده دیگر نیز بررسی شود
، همچنین این پژوهش در افرادی که عالوه بر متادون.اختالالت روانپزشکی دیگر مورد سنجش قرار گیرد
از سایر مواد نگهدارنده استفاده میکنند بررسی شود و در افرادی که قطع مصرف مواد مخدر داشتهاند برای
 همچنین باا توجاه باه نتایج این تحقیق پیشنهاد. عود و مصرف مورد پایش قرار گیرد،جلوگیری از وسوسه
میگردد درمانگران و متخصصان در کار بالینی باا افاراد تحت درمان با متادون و نیاز تهیه برنامههای درمانی
. رویکرد طرحواره درمانی را در کنار سایر روشهای درمانی مورد توجه قرار دهند،برای این افراد
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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of virtual cognitivebehavioral group therapy on anxiety sensitivity and emotional regulation in individuals
referred to Esmatiyeh Health Care Center of Kashmar city during the Covid-19 pandemic.
Method: The design of this semi-experimental research was pre-test-post-test with a control
group. The statistical population of the study included all people who referred to Esmatiyeh
Health Care Center of Kashmar city in 2020. From this statistical population, 150 people were
selected as a sample by the voluntary and convenience sampling method. They were then asked
to complete the questionnaires of anxiety sensitivity and emotional regulation (pre-test). From
among those who met the inclusion criteria (willingness to participate in research, obtaining the
criterion scores in questionnaires, not suffering from acute mental and physical illness, having
access to virtual networks), 60 people were selected as a sample by random sampling method
and were randomly assigned in experimental and control groups (30 people in each group). The
experimental group received virtual cognitive-behavioral therapy group for 12 sessions and the
control group did not receive any intervention. In the end, both groups were asked again to
complete the research measures (post-test). Multivariate Analysis of Covariance was used to
analyze the data.
Findings: The results showed that there were significant differences between the scores of
the experimental and control groups in the scales of anxiety sensitivity and emotion
regulation in the post-test phase (p <0.05). Based on the findings of this research, it is
concluded that virtual cognitive-behavioral group therapy is a beneficial intervention in
reducing anxiety sensitivity and increasing emotional regulation of people during the Covid19 pandemic.
Keywords: Virtual cognitive-behavioral group therapy, anxiety sensitivity, emotional
regulation, covid-19 pandemic
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروهدرمانی شناختی رفتاری مجازی بر حساسیت اضطرابی و نظمجویی هیجانی افراد
مراجعهکننده به شبکه بهداشت و درمان عصمتیه کاشمر زمان پاندمی کووید 19-بود.
روش :روش این پژوهش آزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد
مراجعهکننده به شبکه بهداشت و درمان عصمتیه شهرستان کاشمر در سال  1399بود .از این جامعه آماری تعداد  150نفر به روش نمونه-
گیری داوطلبانه و در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .آنها به پرسشنامه حساسیت اضطرابی و نظمجویی هیجانی پاسخ دادند (پیش-
آزمون) سپس از بین کسانی که معیارهای ورود به پژوهش (تمایل به شرکت در پژوهش ،کسب نمره معیار در پرسشنامهها ،عدم ابتال به
بیماری روانی و جسمانی حاد ،دسترسی به شبکههای مجازی) را داشتند ،به روش نمونهگیری تصادفی تعداد  60نفر بهعنوان نمونه انتخاب
و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه  30نفر) .گروه آزمایش به مدت  12جلسه تحت گروهدرمانی
شناختی رفتاری بهصورت مجازی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد .در پایان مجدد ًا هر دو گروه به ابزارهای پژوهش
پاسخ دادند (پسآزمون) .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در مقیاس های حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در مرحله پسآزمون
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p>0/05بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می شود که گروهدرمانی شناختی رفتاری مجازی می
تواند یک مداخله موثر جهت کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش نظمجویی هیجانی افراد در زمان پاندمی کووید 19-قلمداد شود.
واژههای کلیدی :گروهدرمانی شناختی رفتاری مجازی ،حساسیت اضطرابی ،نظم جویی هیجانی ،پاندمی کووید.19-
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مقدمه
اختالل وسواس فکری – عملی ،1نشانگان عصبی -روانپزشکی پیچیدهای است که مشخصه اصلی آن
افکار ناخواسته ،تکراری و مزاحم (افکار وسواسی) و نیز رفتارهای تکراری ،آزاردهنده و آیینمند( 2اعمال
وسواسی) میباشد که بیمار به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثیسازی اعمال وسواسی انجام
میدهد (American Psychiatric Association & Association, 2013).این اختالل میتواند در مناطق
جغرافیایی مختلف تا حد زیادی متغیر باشد ) .(Rapinesi et al., 2019به نحوی که شیوع آن از یک درصد
تا چهار درصد در مناطق مختلف جغرافیایی ثبت شده است ) .(Jaisoorya et al., 2017وسواسهای فکری،
افکاری اضطراب زا ،ناخواسته و پایدار و همچنین تکانهها یا تصاویری ناهمخوان با خود هستند ،به این معنا
که مزاحم ،پریشان کننده و نامناسب بوده و درواقع منطبق با احساسات ظاهری و درک شده فرد نمیباشند.
وسواسهای عملی در پاسخ به وسواسهای فکری با هدف کاهش پریشانی ایجاد میشوند که شامل
رفتارهای تکراری (مانند شستن یا بازبینی) یا اعمال ذهنی (مانند شمارش) است

(American Psychiatric

) .Association & Association, 2013ویژگی عمده این وسواسها و اجبارها (افکار و رفتارها) ،لذتبخش
نبودن آنها برای فرد مبتال هست ولی بیمار به نشخوار افکار و تکرار اعمال ادامه میدهد تا شاید از
ناراحتیهایی که برای او به وجود میآید کاسته شود (.)Seli et al., 2017

اختالل وسواس فکری-عملی مشکالت عمدهای در زمینههای مختلف برای فرد به همراه میآورد .از
جمله این مشکالت و ناتوانیها ،اختالل در تنظیم هیجانی این گروه از بیماران میباشد .اشکال در راهبردهای
تنظیم هیجانی ،تقریب ًا در همه بیماران وجود دارد و به نظر میرسد که  OCDبا طیف وسیعی از مشکالت تنظیم
هیجان به ویژه ترس از احساسات یا ترس از پذیرش احساسات مشخص میشود ).(Yap et al., 2018

تنظیم هیجانی عبارت است از آگاهی ،فهم و پذیرش هیجانات ،توانایی کنترل رفتارهای تکانشی ،رفتاری
مطابق با اهداف شخصی در موقعیتهایی که هیجانات منفی تجربه میشود و توانایی استفاده از راهبردهای هیجانی
منعطف و مناسب با موقعیت .فقدان هر یک از این موارد میتواند منجر به اختالل در این فرایند شود؛ در حقیقت
تنظیم هیجان شامل تمامی راهبردهای آگاهانه و ناآگاهانهای میشود که فرد برای افزایش ،حفظ و کاهش یک یا
تعداد بیشتری از اجزای پاسخ هیجانی (تجربی ،رفتاری و فیزیولوژیک) به کار

میبرد(Gross et al., 2012).

نارسایی هیجانی به میزان باالیی با نشانههای اختالل وسواسی -اجباری مرتبط است .افراد با عالئم وسواسی-
اجباری در مقایسه با گروه گواه درک ضعیفتری از هیجانات و ترس بیشتری نسبت به هیجانات خود گزارش
1. obsessive–compulsive disorder
2. ritualistic
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میدهند ) .(Stern et al., 2014مطالعات پیشین حاکی از پایینتر بودن توانایی تنظیم هیجان در افراد مبتال به
وسواسی فکری – عملی نسبت به افراد عادی میباشند(Fergus & Bardeen, 2014).

نقص در تنظیم شناختی هیجان در دامنه گستردهای از اختالالت روانشناختی مشاهده شده است و
شواهد روزافزونی بیانگر این هستند که نقص در تنظیم هیجان در اختالل وسواس فکری -عملی نیز اتفاق
میافتد (Yap et al., 2018).عالوه بر این ،دشواری در تنظیم هیجان و راهبردهای تنظیم هیجان ،کـانون
اساسـی درک همبستههای رفتـاری و هیجـانی اضطرابها و وقایع عاطفی منفی اسـت

( & Dryman

 .)Heimberg, 2018افـراد بـرای تنظیم فراینـدهای مختلـف هیجـانی از راهبردهـای متفـاوتی استفاده
میکنند که یکـی از متداولترین آنها ،تنظیم هیجــان بــا اســتفاده از فراینــدهای شــناختی (یا تنظــیم
شناختی هیجان) است .پژوهشهای بسیاری از اثربخشی روشهای تنظیم شناختی هیجان بر اختالالت هیجانی
حکایت دارند ( .)Visted et al., 2018; Williams et al., 2018فرایندهای شناختی نقش بسیار مهمی در
تنظـیم هیجـانی ایفـا مـیکننـد که اطالع از چگونگی اثرات درمانی آنها ،در رفع بسیاری از مشکالت
روانشناختی مربوط به هیجان مؤثر خواهد بود).(Garnefski et al., 2009

با توجه به اهمیت و گستردگی این اختالل و نیز با توجه به اینکه این اختالل تا حدودی در برابر درمان
از خود مقاومت نشان میدهد ،تاکنون از روشهای درمانی مختلفی جهت بهبود این مشکل در مبتالیان
استفاده شده است .بر اساس پژوهشها ،ذهن آگاهی و آموزش آن تأثیر معناداری بر بهبود پریشانی
روانشناختی و بهبود تنظیم هیجان ) ،(Berman et al., 2018پیشگیری و حتی بهبود عالئم وسواس فکری و
عملی افراد مبتال داشته و منجر به کاهش قابل توجهی از عالئم بیماران مبتال به اختالالت عاطفی و برخی از
اختالالت اضطرابی میشود ) .(Hertenstein et al., 2012افزایش توجه به تجربه حاضر به منظور باال بردن
توجه و آگاهی ،رهایی فرد از افکار خودکار و تسهیل پذیرش لحظه حاضر در حالی که ذهن در جای دیگر
سرگردان است ،از اهداف درمانی ذهن آگاهی در اختالل وسواسی -اجباری میباشد ).(De Zoysa, 2013

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی از فنون شناخت درمانی ( )CBTو ذهن آگاهی تشکیل شده
است که تاکنون سودمندی آن در بسیاری از حوزههای آموزشی و درمانی مورد تأیید قرار گرفته است .ذهن
آگاهی به بیماران اجازه میدهد تا بدون تالش برای بازداری از افکار مشکلزا ،از وجود آنها آگاه شوند.
همچنین ذهنآگاهی مراجع را قادر میسازد تا نسبت به تجربیات درونی و بیرونی خود آگاهی یابد و آنها
را بپذیرد ،بدون آنکه آنها را مورد قضاوت قرار دهد ،به ویژه در مورد  ،OCDآموزش ذهن آگاهی به افراد
کمک میکند تا افکار ،احساسات و حسهای بدنیشان را بدون اینکه واکنش خودکار نشان دهند ،بپذیرند.
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ذهن آگاهی ،خودآگاهی و غیر قضاوتی بودن را افزایش میدهد و بنابراین مانع از این میشود که بیماران
در دام ارزیابیهای منفی ،قضاوتها و سوگیریها گرفتار شوند ).(Young et al., 2006

این درمان مفهوم ذهنآگاهی را با تکنیکها و اصولی از نظریه شناختی رفتاری در هم میآمیزد و
عناصری از درمان شناختی را در برمی گیرد که باعث جدا شدن دیدگاه فرد از افکارش میشوند ،مثالً
اظهاراتی چون افکار واقعیت نیستند و من افکارم نیستم .در این شیوه درمانی افراد میآموزند که افکار و
احساسات خود را بدون قضاوت مشاهده کنند و آنها را بهسادگی به عنوان رویدادهای ذهنی بنگرند که در
حال رفتوآمد هستند و لزوماً نمایانگر واقعیت نیستند .در این رویکرد فرض بر این است که افراد میآموزند
چگونه در دام نشخوارهای فکری خود نیفتند ).(Külz et al., 2019

با توجه به گستردگی و جدی بودن پیامدهای این اختالل بر جنبههای مختلف زندگی فردی ،خانوادگی
و اجتماعی افراد مبتال و نقش اثرگذاری که تنظیم هیجان روی این اختالل دارد ،بررسی میزان اثربخشی
درمانهای روانشناختی بر تنظیم هیجان در این بیماران میتواند به درمانگران در شناخت روشهای درمانی
مؤثرتر برای کار با این افراد کمک کننده باشد؛ بنابراین ،تحقیق حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که
آیا شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان در بیماران مبتال به  OCDاثربخش میباشد.
روش
پژوهش حاضر از لحاظ روش شبه آزمایشی بود که با طرح توسعهیافته پیشآزمون – پسآزمون –
پیگیری با گروه کنترل انجام شد .بدین صورت که پیش از اجرای روش درمانی (اعمال متغیر مستقل) از
آزمودنیهای گروههای آزمایش و گروه کنترل خواسته شد تا پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان را تکمیل کنند.
همچنین پس از اعمال متغیر مستقل که درواقع اجرای دوره شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بود و نیز دو
ماه پس از اتمام دوره آموزش ،آزمودنیها دوباره پرسشنامه را تکمیل کردند و نمرات آنها در سه بار اجرای
پرسشنامه به عنوان نمره پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ثبت گردید.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری و عملی مراجعهکننده به
کلینیکهای روانشناسی و روانپزشکی شهر مشهد بودند که تعداد  30نفر از آنها به صورت نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه شناخت درمانی مبتنی ذهن آگاهی و گروه
گواه) جایگزین شدند.
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ابزارها
در پژوهش اخیر برای جمعآوری دادههای مورد نیاز پژوهش از مصاحبه بالینی و پرسشنامه دشواری تنظیم
هیجانی گراتز و رومر استفاده شد که توضیح آنها به شرح زیر میباشد:
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص اختالالت روانی)SCID-5( 1

برای تشخیص افراد مبتال به اختالل وسواس فکری و عملی از مصاحبه تشخیصی مبتنی بر پنجمین چاپ
راهنمایی تشخیصی و آماری اختالالت روانی ) (First, 2014استفاده شد .مصاحبه تشخیصی یک مصاحبه نیمه
سازمانیافته میباشد و دارای دو بخش اصلی است :الف) تاریخچه شخصی و ب) معاینه وضعیت روانی .بخش
اول این مصاحبه شامل مشخصات فردی ،شکایت اصلی ،بیماری فعلی ،بیماریهای قبلی ،تاریخچه طبی،
شخصی و خانوادگی است .بخش دوم آن شامل بررسی وضعیت ظاهری ،ادراک ،شناخت ،تفکر ،قضاوت و
بینش میباشد .در این پژوهش از ارزیابی رفتاری نیز استفاده شد .در مصاحبهای که شامل مالکهای ارزیابی
رفتاری و مبتنی بر رویکرد تحلیل رفتاری میباشد ،بیشفعالیهای رفتاری ،کمبودهای رفتاری ،آمایههای
رفتاری و شرایط ایجاد کننده ،تداوم و پایان یافتن رفتار مرضی از دیدگاه رفتاری بررسی میشود .هدف ارزیابی
رفتاری انجام تحلیل رفتاری در مورد عالئم ،شدت و فراوانی آنها و تدوین برنامه درمانی مناسب بود .در گام
نخست آزمودنیها بر اساس مصاحبه تشخیصی و ارزیابی رفتاری روانشناسان و روانپزشکان به عنوان فرد مبتال
به  OCDتشخیص داده شده و به پژوهشگر معرفی شدند.
پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی

2

مقیاس دشواری تنظیم هیجان شاخصی خود گزارشی است که گراتز و رومر ( Gratz & Roemer,

 )2004برای ارزیابی دشواریهای موجود در تنظیم هیجانی ساختند و  36عبارت و  6خرده مقیاس دارد.
خرده مقیاسها عبارتاند از .1 :عدم پذیرش پاسخهای هیجانی (عدم پذیرش) .2 ،دشواری در رفتار هدفمند
(اهداف) .3 ،دشواریهای کنترل تکانه (تکانه) .4 ،نداشتن آگاهی هیجانی (آگاهی) .5 ،دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم هیجانی (راهبردها) و  .6نبودن شفافیت هیجانی (شفافیت) .نمره باالتر در این مقیاس نشانگر
مشکالت بیشتری در کنترل هیجانات میباشد .نمره کل این مقیاس با نمره پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن
همبسته است که نشانگر روایی مالکی آن است.
نتایج مربوط به بررسی پایایی نشان میدهد که این مقیاس دارای همسانی درونی باال ( )α =0/93میباشد
و پایایی آزمون باز آزمون برای این مقیاس ( )0/88مناسب گزارش شده است ).(Gratz & Roemer, 2004
)1. the structured clinical interview for DSM-5 (SCID-5
)2. difficulties in emotion regulation scale (DERS
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همچنین ،پایایی همسانی درونی فرم ترجمه شده به فارسی این مقیاس ( )α =0 /86توسط علوی و همکاران
) (Alaviet al., 2011تأیید شده است.
مداخله
در اجرای روش درمانی برای آزمودنیهای گروه آزمایش ،از روش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر
ذهن آگاهی استفاده شد .آزمودنیها به مدت هشت جلسه در برنامه آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن
آگاهی شرکت کردند که شرح جلسات در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1خالصه ساختار و محتوای جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
شرح جلسات
جلسه اول

هدایت خودکار؛ تمرینهای جلسه خوردن یک کشمش با حضور ذهن و مراقبه وارسی بدن.

جلسه دوم

مقابله با موانع؛ تمرینهای جلسه مراقبه وارسی بدن ،ده دقیقه حضور ذهن روی جریان تنفس.

جلسه سوم

حضور ذهن روی تنفس و بر بدن هنگام حرکت.

جلسه چهارم

ماندن در زمان حال؛ تمرینهای جلسه پنج دقیقه حضور ذهن دیداری یا شنیداری ،مراقبه در وضعیت نشسته،
آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها ،افکار و آگاهیها بدون جهتگیری خاص ،راه رفتن با حضور ذهن ،فضای
سهدقیقهای تنفس.

جلسه پنجم

پذیرش و اجازه یا مجوز حضور؛ تمرینهای جلسه مراقبه در وضعیت نشسته ،آگاهی از تنفس و بدن.

جلسه ششم

فکرها نه حقایق؛ تمرینهای جلسه مراقبه در وضعیت نشسته ،آگاهی از تنفس و بدن.

جلسه هفتم

خود مراقبتی به بهترین شکل؛ تمرین های جلسه مراقبه در وضعیت نشسته ،آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات،
افکار و هیجانها.

جلسه هشتم

استفاده از آموختهها برای کنار آمدن با وضعیتهای خلقی در آینده؛ تمرینهای جلسه مراقبه وارسی ،پایان
مراقبه.

سگال ،ویلیامز و تیزدل ()2002

روش تحلیل
در پژوهش حاضر ،دادههای به دست آمده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
در بخش توصیفی از شاخصهایی چون میانگین ،انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از تحلیل واریانس
با اندازهگیری مکرر جهت مقایسه گروههای آزمایش و کنترل با یکدیگر و نیز در مراحل سهگانه
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری استفاده شد .محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS-20انجام شد.
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یافتهها
جدول  ،2گزارش نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،شامل اطالعات آمار توصیفی متغیرها میباشد.
جدول  :2شاخصهای توصیفی دشواری تنظیم هیجان در سه مرحله آزمون در گروه آزمایشی و گواه
متغیر

پیشآزمون

گروه

دشواری تنظیم هیجان

پسآزمون

میانگین انحراف معیار میانگین

پیگیری

انحراف معیار

میانگین انحراف معیار

ذهن آگاهی

117/06

12

/6معیار
106

14/19

معیار
104
/26

13/10

گواه

116/40

16/51

116/86

16/51

115/20

16/30

همانطور که جدول فوق نشان میدهد میانگین دشواری تنظیم هیجان در گروه درمان شناختی مبتنی
بر ذهنآگاهی از پیشآزمون به پسآزمون کاهشیافته و از پسآزمون به پیگیری تغییر اندکی یافته است.
در گروه گواه تغییری در میانگین در پسآزمون و پیگیری ایجاد نشده است.
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع دشواری تنظیم هیجان،
حاکی از نرمال بودن دادهها برای گروه ذهن آگاهی ( )0/515و گروه گواه ( )0/219بود.
جدول  :3نتایج بررسی فرض کرویت موچلی در دشواری تنظیم هیجان
اثر بین گروهی

 wموچلی

خی دو تقریبی

df

p

هین-فلت

دشواری تنظیم

0/055

118/57

2

0/001

0/54

هیجان جدول  3نشان میدهد که فرض کرویت موچلی محقق نشده است .بر این اساس از اصالح
نتایج
اپسیلن هین -فلت استفاده شد.
در ادامه به بررسی نتایج اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در
بیماران مبتال به وسواس فکری عملی پرداخته شد .همانگونه که گفته شد برای پاسخگویی به فرضیه پژوهشی
از روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .بدین ترتیب که میانگین نمره دشواری تنظیم
هیجانی آزمودنیهای دو گروه در سه مرحله آزمون به عنوان متغیر وابسته و عضویت در گروه شناخت
درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه گواه به عنوان متغیر مستقل وارد تحلیل شدند.
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل اندازهگیری مکرر اثرات درون آزمودنیها در دشواری تنظیم هیجان
متغیر

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

p

مجذور اتای
سهمی

دشواری تنظیم

آزمون

3169/60

1/02

2933/53

0/001 38/40

0/48

هیجان

آزمون×عضویت گروهی

1489/95

2/01

689/25

0/001 9/037

0/30
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آنچنانکه در جدول  4نشان داده شده است تفاوت بین میانگین نمرات دشواری تنظیم هیجان
( )p<0/01معنادار است .سایر نتایج نشان میدهد که اثر تعاملی سه مرحله آزمون و عضویت گروهی معنادار
است ( .)p<0/01بدین معنی که عضویت گروهی و آزمون بهطور تعاملی و همزمان بر میانگین دشواری
تنظیم هیجان تأثیر دارند و تفاوت میانگین آزمودنیهای گروه درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و گواه
در سه مرحله پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری معنادار است .میزان اتای سهمی در هر یک از موارد بدین
معنی است که چند درصد از تفاوت مشاهده شده بین گروهها به واسطه دریافت یا عدم دریافت درمان و
اجرای آزمون است.
جدول  :5نتایج آزمون تحلیل اندازهگیری مکرر اثرات بین آزمودنیها در دشواری تنظیم هیجان برحسب عضویت گروهی
متغیر

مجموع مجذورات

دشواری تنظیم هیجان

2004/31

df
2

p
میانگین مجذورات F
0/001 33/70
2004/31

مجذور اتای سهمی
0/99

نتایج جدول  5نیز گویای آن است که برحسب عضویت در گروه درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
یا گواه در نمره دشواری تنظیم هیجان ( )Partialη2=0/99 ،F=33/70 ،p= 0/001تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه
نتایج گویای آن بود که بین نمره دشواری تنظیم هیجان در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری ،تفاوت معناداری وجود داشته و دشواری در تنظیم هیجان با کمک شناخت درمانی مبتنی بر ذهن
آگاهی کاهش یافته است ،به نحوی که میانگین نمره دشواری در تنظیم هیجان آزمودنیها در پسآزمون و
پیگیری نسبت به پیشآزمون کاهش معنا داری داشته است .نتایج حاصل از انجام پژوهش حاضر حاکی از
این بود که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی میتواند به افراد مبتال به اختالل وسواس فکری – عملی
کمک کند تا دشواریهای تنظیم هیجان را کاهش دهند .یافتههای این پژوهش همسو با نتایج رومر ،ویلیستون
و رولینز) ،(Roemer et al., 2015گلدین و گراس ) (Goldin & Gross, 2010و هولشگر ،آلبرتز ،فینهولت
و النگ ) (Hülsheger et al., 2013میباشد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش ذهنآگاهی به افراد
کمک می کند به جای چالش یا پرهیز از افکار و احساسات ناراحت کننده ،با برقراری یک سبک ارتباطی
متفاوت با خود و با به کارگیری نوعی روش متفاوت از پردازش اطالعات ،افکار و احساسات ناراحت کننده
خود را بدون قضاوت و ارزیابی بپذیرند .از نظر آنها ،بخشی از این تغییرات میتواند ناشی از سازوکارهای
عمل پیشنهاد شده در روش تفکر نظارهای مانند رویارویی ،پذیرش ،آرامسازی ،حساسیتزدایی ،تغییر رابطه
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با افکار و تنظیم شناختی هیجان باشد .همچنین نتایج پژوهش دزروزیرز ،واین ،کلمانسکی و نولن-هوکسما
) ،(Desrosiers et al., 2013هولشگر و همکاران ) ،(Hülsheger et al., 2013نجات ،رافزی و حسینی ثابت
) (NeJat et al., 2020و گوندلمن ،مدیروس و رمپز ) (Guendelman et al., 2017با نتایج پژوهش حاضر
همراستا بود .نتایج این پژوهشها نیز حاکی از این بود که جنبههای مختلف ذهن آگاهی باعث بهبود در
تنظیم هیجان می شود به نحوی که عدم واکنش به رویدادها و تجارب از مؤلفههای ذهن آگاهی میتواند
باعث پذیرش رویدادها بدون واکنش هیجانی به آن رویدادها شود ،همچنین خود نظارتی و مشاهده بدون
قضاوت و بودن در زمان حال از دیگر مؤلفههای ذهن آگاهی ،باعث میشود فرد به جای تمرکز بیشازحد
روی رویدادهای ناراحت کننده و پیشبینیهای منفی در مورد آینده ،روی زمان حال و آنچه در حال وقوع
است ،متمرکز شود که این خود باعث میشود از لحاظ هیجانی شرایط ذهنی مطلوبتری را تجربه کند.
یکی از مسائل مهم در ذهن آگاهی رها کردن است .رویکرد ذهن آگاهی معتقد است که انسان به
طور کلی به خیلی چیزها چسبیده است :به باورها ،رویدادهای خاص ،زمانهای خاص ،یک منظره ،یک
خواسته و هر چیز دیگری .این مسئله آنها را آسیبپذیر و درمانده میکند و احساس از دست دادن کنترل
بر زندگی را تشدید میکند؛ اما زمانی که افراد یاد بگیرند این مسائل را رها کنند و نسبت به آنها آگاهی و
پذیرش بیشتری را کسب کنند ،مشکالت و مسائل را با ذهنی شفافتر و گشودهتر بررسی خواهند کرد .این
نظریه سالمت روانی را با توانایی فرد برای رهایی از درگیری در فعالیتهای شناختی و هیجانی ذهن و
همچنین تمرکز و آگاهی از چیزهایی که در حال حاضر وجود دارد و درگیر نشدن با گذشته و آینده
میسنجد .این وضعیت به مراجع امکان میدهد که در مواجهه با استرسآورهای کنونی و احساسات پریشان
کننده ،به جای اجتناب و در نتیجه طوالنیتر شدن آنها از ذهنیت منعطف و پذیرا استفاده کند .ذهن آگاهی
به افراد کمک میکند تا این نکته را درک کنند که هیجانهای منفی ممکن است رخ دهد اما آنها جزء
ثابت و دائمی شخصیت نیستند همچنین به فرد این امکان را میدهد تا به جای آنکه به رویدادها به طور
غیرارادی و بدون تأمل پاسخ دهد با تفکر و تأمل پاسخ دهند ).(Emanuel et al., 2010

عالوه بر این فرد با مشاهده دقیق واقعیت درونی خود درمییابد که خوشحالی یا غم کیفیتهایی
نیستند که وابسته به عناصر بیرونی و تغییرات دنیای بیرون باشند و زمانی اتفاق میافتند که فرد وابستگی به
افکار و موضع گرفتنهای ذهنی از پیش تعیینشده را رها کند و در نتیجه رفتارهای خودکاری را که برای
رسیدن به موقعیتهای لذتآور یا فرار از موقعیتهای دردناک انجام میدهد را کنار بگذارد و به رهایی
برسد .ذهن آگاهی ضمن اینکه به فرد کمک می کند تا بفهمد چگونه آرامش و رضایت را دوباره از عمق
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وجودش کشف کرده و آن را با زندگی روزمرهاش آمیخته و به سبک زندگیاش مبدل نماید؛ به او کمک
میکند تا بهتدریج خ ود را از نگرانی ،اضطراب ،خستگی ،افسردگی و نارضایتی نجات دهد .این رویکرد
معتقد است که هر کس دورههایی از درد و رنج دارد؛ این درد و رنج با آگاهی ذهن ،تبدیل به رنجی همدالنه
می شود که به احساس شفقت نسبت به خود و دیگران منتهی میشود ،در حالی که بدون ذهن آگاهی ،به
صورت هیجان فرسوده کنندهای تجربه میشود که با تلخی و خشم آمیختهشده و با احساس درماندگی شدید
همراه میشود ).(Armstrong & Rimes, 2016

بنا به گفته مارتین-آزیرو و گارسیا -باندا ) ،(Martín-Asuero & García-Banda, 2010ذهن آگاهی
به فرد کمک میکند تا به طور فزایندهای ،توانایی مشاهده عینی از خود و دیگران را توسعه دهد که از طریق
آن بینشهای فراشناختی جدیدی مانند اینکه «من درد من نیستم» و اینکه «حس من از خودم همیشه در حال
تغییر است» به دست میآید .این مدل داللت بر دستیابی به تواناییهای جدید در نگاه کردن به مسائل ،به
عنوان یک وسیله کلیدی برای تنظیم حالتهای عاطفی دارد که در آن فرد ،در حال تغییر رابطه با تجربه
عاطفی یا پاسخهای عادتی خودش میباشد .به نحوی که فرد یاد میگیرد که خودش را با حالت یا هیجان
خودش شناسایی و نامگذاری نکند بلکه هیجان را یک وضعیت گذرا و ناپایدار در نظر بگیرد.
به کمک ذهن آگاهی فرد میتواند پاسخهای عادتی و تجارب درونی و بیرونی که از مواجهه با آنها
اجتناب می کرده است ،مورد بازبینی قرار دهد .این کار موقعیتی را ایجاد میکند که در آن امکان انقراض
پاسخهای عادتی و افکار و هیجانات ناشی از آن فراهم میشود؛ بنابراین ،تنظیم هیجانی با تغییر در چشمانداز
خود نسبت به رویدادها و تجارب درونی و بیرونی و قرار گرفتن در معرض ذهن و پیشگیری از پاسخهای
عادتی و تجربه و ارزیابی مجدد شناختی محرکهای ناخوشایند به عنوان گذرا یا حتی به عنوان مثبت یا
معنادار به دست میآید .در حقیقت درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی با ایجاد تغییراتی در شیوه ارزیابی
و مدیریت هیجانی افراد کمک می کند تا آگاهی و شناخت بهتری را نسبت به عواطف و هیجانات خود پیدا
کرده و شیوههای مؤثرتری را برای مدیریت آنها به کار ببرند.
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق متمرکز نمودن توجه و آگاهی فرد روی وضعیت موجود
در زمان حال و همچنین با باال بردن ظرفیت روانشناختی افراد در پذیرش بدون قضاوت رویدادها و تجارب
جاری زندگی ،به افراد مبتال به وسواس فکری-عملی کمک میکند تا از پیشبینیهای منفی در مورد آینده
و اتفاقات ناخوشایندی که انتظار آن را دارند ،اجتناب کنند و از توجه افراطی به رویدادهای معمولی که
آنها را بیشازحد نگران کننده تصور میکنند دست بردارند و از این طریق کمک میکند تا شرایط هیجانی
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 تیرچ و ناپولیتانو، همانگونه که لیهی،بهتری پیدا کرده و از این طریق هیجانات خود را مدیریت کنند؛ بنابراین
 ذهن آگاهی و رویکردهای مبتنی بر تعهد و پذیرش بر راهبردهای،( اظهار میدارندLeahy et al., 2011)
.مقابله بر هیجانات نامطلوب اثربخش هستند
با توجه به نتایج تحقیقات متعددی که حاکی از نقش پر اهمیت هیجانها و ناتوانی در تنظیم هیجان
 توجه به این نکته حائز اهمیت است درمانهایی که به، عملی میباشد-در بیماران مبتال به وسواس فکری
 به عنوان درمانهایی مؤثر و کارآمد تلقی،نحوی بتوانند هیجانات را در این بیماران تعدیل و تنظیم نمایند
 با توجه به اینکه درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی میتواند در تنظیم هیجانات این بیماران،شوند؛ بنابراین
 از این روش، درمانگران میتوانند با سنجش میزان ناتوانی بیماران در تنظیم هیجان،کمک کننده باشند
.درمانی برای کمک به مدیریت هیجان و کمک برای بهبود این بیماران استفاده نمایند
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Abstract
Purpose: This research aimed to compare the effectiveness of working memory training with
competitive memory training on the psychological symptoms and cognitive functions of
patients with major depression.
Method: This study was performed on 60 patients with the major depressive disorder who
were randomly divided into three groups: control, competitive memory training, and working
memory training. The study instruments consisted of four computer tasks including
asymmetry span, reading span, letter-number, dual n-back, as well as several questionnaires
including BECK depression inventory, Nolen -Hoeksema rumination questionnaire,
Rosenberg self-esteem questionnaire, and the Wechsler intelligence scale for Adult-Memory
for Digit Span. Data were analyzed using ANCOVA.
Findings: for working memory training group, no positive effect of training on depression
and self-esteem was found. However it improved the components of shifting, updating, and
inhibition. The competitive memory training failed to improve cognitive functions; however,
it was effective for depression and self-esteem. Overall, results show that stand alone working
memory training can not be effective on low self esteem and does not result in reduced
rumination nor in reduced the symptoms of major depression. Moreover, stand alone
competitive memory training can not be effective on rumination, and cognitive functions in
depressed people. Due to the differen effectiveness of these two treatments and based on
different therapeutic goals, one of these two treatments can be selected or used
simultaneously with another treatment.
Keywords: major depressive disorder, competitive memory training, working memory
training.
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doi: 10.22067/tpccp.2022.72652.1178 .114-140 ,)1(12

چکیده
هدف :هدف این مطالعه مقایسهی اثربخشی آموزش حافظهی کاری با آموزش حافظهی رقابتی بر علئم روانشناختی و
عملکردهای شناختی مبتلیان به افسردگی اساسی بود.
روش :مطالعه روی  60بیمار مبتل به اختلل افسردگی اساسی که بهصورت تصادفی در سه گروه آموزش حافظهی رقابتی،
آموزش حافظهی کاری و کنترل تقسیم شدند ،به مدت  8جلسه انجامشده است .ابزار سنجش شامل چهار تکلیف رایانهای :دووال
انبک ،فراخنای تقارن ،فراخنای خواندن ،حرف-عدد ،سه پرسشنامه :سیاهه افسردگی بک ،نشخوار ذهنی نولن هوکسما ،عزتنفس
روزنبرگ ،و آزمون فراخنای ارقام حافظه بزرگساالن هوش وکسلر بود .دادهها از طریق تحلیل کوواریانس تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :در هر سه گروه ،عملکرد در تمام متغیرها بهجز نشخوار ذهنی در طول کارآزمایی در مقایسه با پیشآزمون افزایش
داشت .آموزش حافظهی کاری نتوانست منجر به بهبودی افسردگی و عزتنفس شود ،اما منجر به بهبودی مؤلفههای جابهجایی،
بهروزرسانی و بازداری شد .آموزش حافظهی رقابتی نتوانست منجر به بهبود کارکردهای شناختی افراد افسرده شود ،اما منجر به
بهبود افسردگی و عزتنفس شد .آموزش حافظهی کاری بهتنهایی نمیتواند بر افسردگی اساسی ،عزتنفس و نشخوار ذهنی
اثرگذار باشد؛ همچنین آموزش حافظهی رقابتی بهتنهایی نمیتواند بر نشخوار ذهنی و تمام کارکردهای شناختی در افراد افسرده
مؤثر باشد .با توجه به حیطهی اثرگذاری متفاوت این دو درمان و بر اساس اهداف درمانی مختلف ،میتوان یکی از این دو درمان
را انتخاب کرد و یا بهصورت همزمان با یک درمان دیگر به کاربرد.
واژه هایکلیدی :افسردگی اساسی ،آموزش حافظهی کاری ،آموزش حافظهی رقابتی
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مقدمه
افسردگی اساسی اختلل روانی ناتوانکنندهای است که با شیوع  17درصدی بهعنوان شایعترین اختلل
روانپزشکی مطرحشده است که با هزینههای قابلتوجه ،مسئولیت اجتماعی و مرگومیر بیشازحد ( Wilfried

 )Ekkers et al., 2011همراه است .افسردگی اساسی در ابتدا فقط یک اختلل خلقی در نظر گرفته میشد اما
امروزه اختلالت و سوگیریهای شناختی یکی از نشانههای بارز افسردگی اساسی شناخته شدهاند

( Platt,

& Waters, Schulte-Koerne, Engelmann, & Salemink, 2017; Romano, Ma, Moscovitch,

 .)Moscovitch, 2020اختلالت شناختی مرتبط با خطرات احتمالی گسترش ،شدتگیری نشانههای
افسردگی ،پایداری و حتی عود افسردگی هستند

( Monnart, Kornreich, Verbanck, & Campanella,

 .)2016این اختلالت شناختی میتوانند نقش واسطهای مهمی در اختلالت عملکردی بیماران مبتل به
افسردگی اساسی ایفا کنند ( .)Smith et al., 2018با توجه به اهمیت این موضوع در دو دههی اخیر ،تحقیقات
گستردهای در زمینهی ارتباط بین افسردگی ،اختلالت شناختی و درمانهای مرتبط با افسردگی انجام شده است
که بعض ًا نتایج متناقضی داشتهاند .برای درک بهتر این اختلل محققان مختلف هر کدام به جنبهای از آن توجه
نمودهاند .در این میان گروهی نیز توجه خود را بر نارساییهای شناختی این افراد متمرکز کردهاند .امروزه گرچه
در مورد رابطه شناخت و هیجان اختلفاتی وجود دارد اما در اصل قضیه رابطه میان شناخت و هیجان توافق
کامل وجود دارد.
عزتنفس پایین و نشخوار ذهنی از اختلالت شناختی در افسردگی اساسی هستند و بهعنوان
پیشبینیکنندهی عود افسردگی اساسی مطرح میشوند (Michl, McLaughlin, De Lissnyder et al., 2012

; .)Shepherd, & Nolen-Hoeksema, 2013اکثر روانشناسان بر این باور هستند که حافظه شالوده روانشناسی
شناختی است ( )Rice et al., 2015و حافظهی مختل از مهمترین مشکلت شناختی بیماران مبتل به افسردگی
محسوب میشود .بر اساس نتایج مطالعات مختلف افراد مبتل به افسردگی اساسی در مقایسه با افراد بهنجار
بیشتر سوگیری توجه به مواد هیجانی منفی را نشان میدهند

( (Farahimanesh, Moradi, & Sadeghi,

 2021; LeMoult & Gotlib, 2019در افراد افسرده سوگیریهای احساسی اطلعات بازیابی شده بهویژه
کاهش دسترسی به خاطرات شخصی مثبت رخ میدهد ( .)Joormann & D'Avanzato, 2010برخلف
گسترهی وسیع درمانهای دارویی و رواندرمانی افسردگی ،هنوز محدودیتهایی در کارایی و جامعیت این
درمانها وجود دارد که خود حاکی از نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینهی مداخلت مرتبط با افسردگی است.
هدف مطالعه حاضر تحت تأثیر قرار دادن اختلالت عملکردی شناختی و نشانههای افسردگی اساسی از طریق
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مداخلت آموزش محور حافظهی کاری )WMT( 1و حافظهی رقابتی )Comet( 2و مقایسهی این دو مداخلهی
آموزش محور با یکدیگر است .مطالعهی حاضر جهت بررسی سه هدف زیر طراحی شده است -1 :آیا آموزش
حافظهی کاری بهتنهایی میتواند منجر به بهبود افسردگی اساسی ،نشخوار ذهنی ،عملکردهای شناختی و متعاقب ًا
منجر به افزایش عزتنفس در افراد مبتل به افسردگی شود؟  -2آیا آموزش حافظهی رقابتی بهتنهایی میتواند
منجر به بهبود افسردگی اساسی ،نشخوار ذهنی و عزتنفس و متعاقب ًا منجر به افزایش عملکردهای شناختی
شود؟ و  - 3نهایت ًا مقایسهی این دو مداخله آموزش محور با یکدیگر.

آموزش حافظهی کاری
حافظهی کاری بهعنوان مجموعهای از فرآیندهای شناختی با ظرفیت محدود تعریف میشود .حافظهی
کاری وظیفهی نگهداری موقت اطلعات موجود و دستکاری اطلعات مرتبط با تکالیف را جهت پردازش
ال از طریق
اطلعات بر عهده دارد ( .)Van Den Noort et al., 2016ظرفیت حافظهی کاری )WMC( 3معمو ً
تکالیف کامپیوتری اندازهگیری میشود .ظرفیت حافظهی کاری توانایی به یادآوردن و نگهداشتن اطلعات
مرتبط در حافظه از طریق نادیده گرفتن اطلعات غیر مرتبط است .افسردگی اساسی با نقایص حافظهی کاری
و در نتیجه با کاهش ظرفیت حافظهی کاری نیز مرتبط است ( Wante, Mueller, Cromheeke, & Braet,

 .)2018مطالعات مختلف نشان دادهاند که بسیاری از اختلالت شناختی که بیشتر در رابطه با افسردگی اساسی
مطرح میشود ،میتوانند با عملکرد حافظهی کاری مرتبط باشند (.)Beloe & Derakshan, 2020
بازداری ،4بهروز رسانی 5و جابهجایی 6سه مؤلفهی کلیدی حافظهی کاری هستند که در بیماران مبتل به
افسردگی اساسی مختل هستند ( .)Blacker, Negoita, Ewen, & Courtney, 2017بازداری به پروسهی فعالی
اشاره دارد که از پردازش اطلعات غیرمرتبط یا اطلعاتی که دیگر مرتبط نیستند ،بازداری میکند ( & Miyake

 .)Shah, 1999بهروزرسانی حافظهی کاری فرآیندی کلیدی برای جهتگیری مجدد توجه و تفسیر مجدد
احساسات متناسب با موقعیت فعلی فرد است (.)Joormann & D'Avanzato, 2010; Wante et al., 2018
جابهجایی؛ به فرآیند جابهجایی بین چندین محتوا ،اطلعات و اعمال گفته میشود (.)De Lissnyder et al., 2012
نشخوار ذهنی یکی از ویژگیهای بارز اختلالت افسردگی است و به عملکرد اجرایی ضعیف ،بهویژه
)1. working memory (WM
)2. competitive memory training (Comet
)3. working memory capacity (WMC
4. inhibition
5. updating
6. shifting
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حافظهی کاری مرتبط است ( .)Nishimura et al., 2020افراد افسرده برای جلوگیری از ورود و بازداری
اطلعات بیربط به حافظهی کاری خود مشکل دارند .دومین روند مرتبط با بیماران افسرده بهروزرسانی است.
مطالعات نشان میدهد که بیماران افسرده پس از ورود اطلعات منفی قادر به حذف آنها از حافظهی کاری
نیستند .مشکلت موجود در بهروز رسانی ممکن است منجر به حفظ مواد منفی در حافظهی کاری ( Joormann

 )& Gotlib, 2010و در نتیجه منجر به تداوم خلق منفی شود .فرآیند کلیدی سوم جابهجایی است که به توانایی
تغییر توجه بین کارها ،عملیات و مجموعههای ذهنی مختلف اشاره دارد ()Miyake & Shah, 1999؛ بنابراین،
نقصهای حافظهی کاری ممکن است در شروع یا تداوم خلق منفی نقش عمدهای داشته باشد و بهنوبهی خود،
میتواند یک عامل خطر برای افسردگی اساسی و نشخوار فکری باشد.
مطالعات اخیر بهروشنی نشان میدهند که نشخوار ذهنی از منابع حافظهی کاری استفاده میکند و بر
ظرفیت حافظهی کاری تأثیر منفی میگذارد ( .)Onraedt & Koster, 2014پژوهش ورواک ،هورلبک،
بیکن ،وان لوی و کاستر ( )Vervaeke, Hoorelbeke, Baeken, Van Looy, & Koster, 2020نشان داد
آموزش حافظهی کاری با تکالیف کامپیوتری در افراد افسرده منجر به انتقال موردنظر این تکالیف در حوزه
کارکردهای شناختی به فعالیتهای مشابه و روزمره نمیشود اما باعث افزایش انگیزش آنها برای شرکت و
ادامه روند درمان میشود .مطالعات نشان دادهاند افرادی که تحت آموزش حافظهی کاری قرار گرفتهاند،
عملکردهای شناختی بهبود یافتهای مانند توجه ،توانایی استدالل غیرکلمی و بازداری پاسخ را نشان دادهاند
( .)Morrison & Chein, 2011به نظر میرسد که بهبود عملکردهای شناختی بر علئم بالینی تأثیر میگذارد
(.)Maramis, Mahajudin, & Khotib, 2021
وندنبرگ ،هورلبک ،دی ریدت و کاستر ( Van den Bergh, Hoorelbeke, De Raedt, & Koster,

 )2018دریافتند که افرادی که آموزش حافظهی کاری را گذراندهاند ،در طول تکالیف تفکرات آسیبزای
کمتری را تجربه میکنند و ظرفیت حافظهی کاری بهتری نسبت به گروه کنترل دارند اما آموزش حافظهی
کاری نتوانست منجر به بهبودی افسردگی شود؛ علوه بر این ،آموزش کنترل شناختی در گروه آزمایش همراه
با روشهای درمانی معمول )TAU( 1مانند دارو درمانی ،جلسات گروهی و محیط درمانی  -منجر به کاهش
علئم فیزیولوژیکی و علئم شناختی افسردگی اساسی میشود ( .)Siegle, Ghinassi, & Thase, 2007مطالعه
انرید و کاستر ( )Onraedt & Koster, 2014نشان داد آموزش حافظهی کاری افراد با نشخوار ذهنی باال هیچ
تأثیری بر نشخوار ذهنی ،علئم افسردگی و همچنین ظرفیت حافظهی کاری آنها ندارد .مطالعهی ونمیکر و

1. treatment as usual
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گرارتز و فرانکن ) (Wanmaker, Geraerts, & Franken, 2015نشان داد که آموزش حافظهی کاری در
کاهش افسردگی و یا نشخوار ذهنی مؤثر نیست .نتایج حاکی از آن است که آموزش حافظهی کاری و بهطور
خاص تکلیف دووال انبک ،ممکن است ابزاری معتبر برای دستکاری حافظه در یک طرح آزمایشی باشد
( .)Jaeggi et al., 2010این یک احتمال قابلقبول است که بهبود ظرفیت حافظهی کاری منجر به کاهش
نشخوار ذهنی شود .در نتیجه آموزش حافظهی کاری میتواند گزینهای برای درمان افسردگی باشد.
آموزش حافظهی رقابتی
حافظهی شرححال بر اساس تعریف نلسون و فیوش ،1حافظهی رویدادها و بهطور کلی جنبهای از حافظه
است که به تجدید خاطرات ،تجارب ،موضوعات و رویدادهای شخصی گذشته فرد مربوط میشود ( Romano

 .)et al., 2020در افسردگی اساسی فرایند بازیابی خودکار خاطرات شخصی مختل میشود .این امر باعث
ایجاد سوگیری در پردازش خودکار اطلعات و در نتیجه سوگیری در احساسات ایجاد شده از اطلعات بازیابی
شده میشود .پژوهشها نشان میدهند که مکانیسمهای زیر باعث ایجاد چنین اختللی میشوند:
- 1بیش کلیگرایی :2اختلل در حافظهی شرححال باعث میشود افراد افسرده دچار دشواری در بازیابی
خاطرات اختصاصی شوند ( .)Söderlund et al., 2014بیش کلیگرایی نهتنها بر خاطرات شخصی گذشته تأثیر
میگذارد بلکه میتواند با تداوم حالت افسردگی نیز مرتبط باشد ( Scott, Williams, Brittlebank, & Ferrier,

 )1995و باعث دشواری در تصور رویدادهای خاص آینده شود

( ;Addis, Wong, & Schacter, 2007

.)Williams et al., 2007; Williams et al., 1996
-2کاهش مثبتگرایی :3در افسردگی تنظیم احساسات مختل میشود .در افراد افسرده کاهش بازداری
اطلعات منفی با نشخوار ذهنی 4بیشتر ،عزتنفس پایین ،استفاده کمتر از ارزیابی مجدد و استفاده بیشتر از
سرکوب رخ میدهد .احساسات منفی پایدار و کاهش پایدار احساسات مثبت از ویژگیهای مهم تشخیص
افسردگی هستند .در افراد افسرده سوگیریهای احساسی در اطلعات بازیابی شده بهویژه کاهش دسترسی به
خاطرات شخصی مثبت رخ میدهد (.)Joormann & Gotlib, 2010
نشخوارها نقش علّی در حفظ تعمیم بیشازحد و آسیبزا خاطرات و اطلعات دارند ،این امر میتواند

1. Nelson & fivush
2. overgeneralization
3. reduced positivity
4. rumination

دوره  ،12شماره  ،1سال 1401

 120پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره ،دانشگاه فردوسی مشهد

در هر یک از موارد بیش کلیگرایی حافظهی شرححالWatkins & Teasdale, 2001, 2004; Watkins, ( ،
 )Teasdale, & Williams, 2000یا تلشهای بیشتعمیمیافته در حل مسئله رخ دهد ( Watkins & Moulds,

 .)2005پردازش انتزاعی و بیشازحد تعمیمیافته بهعنوان بُعدی مهم دارای تأثیر منفی در بروز نشخوار در نظر
گرفته میشود ( .)Watkins, 2008بین تفکرات غیرمنطقی و عزتنفس پایین همبستگی معنادار وجود دارد
( .)Kazemeini, 2011همچنین مجموعهای از تحریفهای شناختی در توصیف خود و عزتنفس پایین نقش
دارند .این تحریفها شامل بیش کلیگرایی ،برداشت گزینشی ،مسئولیت بیشازحد ،ارجاع به خود و تفکر دو
مقولهای است (.)Beck, 1979
با توجه به تحقیقات بریوین ( ،)Brewin, 2006درمان شناختی بهطور مستقیم اطلعات منفی در حافظه را
تغییر نمیدهد بلکه بر بازیابی نسبی معانی مختلف که با محتوای عاطفی مرتبطاند ،تأثیر میگذارد .تقویت قابلیت
بازیابی بازنمودهای عملکردی که در بازیابی رقابتی با بازنمودهای منفی ناکارآمد است بهعنوان فعالیت اصلی
تمامی درمانهای روانشناختی مؤثر شناخته میشود .آموزش فراتشخیصی برای نگرانی ،نشخوار ذهنی و
افزایش عزتنفس بهعنوان آموزش حافظهی رقابتی توصیف میشود

( & Korrelboom, Peeters, Blom,

 .)Huijbrechts, 2014هنگامیکه آموزش حافظهی رقابتی به درمانهای معمول اضافه شد ،در مقایسه با
گروههایی که فقط درمان معمول را دریافت کرده بودند ثمربخشتر واقع شد.
نتایج پژوهش انجامشده روی  24بیمار مبتل به اوتسیم نشان داد ()Balci, Kwakman, & Boyer, 2020
آموزش حافظهی رقابتی بهصورت همزمان با درمان رایج دیگر این اختلل منجر به بهبودی افسردگی و افزایش
عزتنفس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .پژوهش دیگری که در سال  2021بر روی افراد
مبتل به  PTSDانجام شد نشان داد که آموزش حافظهی رقابتی منجر به کاهش سوگیریهای شناختی و افزایش
عزتنفس در افراد مبتل به  PTSDمیشود ( .)Farahimanesh et al., 2021مطالعهی کورلبوم ،مارسینق و
هویجبرچتز ( )Korrelboom, Maarsingh, & Huijbrechts, 2012نشان داد مداخله آموزش محور حافظهی
رقابتی برای بهبود عزتنفس در کنار یک درمان رایج افسردگی منجر به کاهش علئم افسردگی و بهبود
عزتنفس میشود .پژوهش استیل و همکاران ) (Steel et al., 2020بر مبتلیان اسکیزوفرنی که همزمان
افسردگی نیز داشتند نشان داد که آموزش حافظهی رقابتی منجر به بهبود علئم افسردگی و افزایش عزتنفس
در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل میشود .پژوهش استارینگ و همکارانش ( )Staring et al., 2016بر
مبتلیان به اختلالت اضطرابی نشان داد آموزش حافظهی رقابتی میتواند منجر به بهبود عزتنفس این افراد
شود .پژوهش دیگرکورلبوم و همکاران ) (Korrelboom et al., 2012نشان داد آموزش حافظهی رقابتی در
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کنار درمانهای معمول افسردگی میتواند منجر به بهبود علئم افسردگی و عزتنفس شود .مطالعات اکرز و
همکارانش ( )Ekkers et al., 2011حاکی از آن بود که آموزش حافظهی رقابتی میتواند منجر به کاهش
علئم افسردگی و همچنین نشخوار ذهنی شود.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر یک مطالعهی کمی کاربردی نیمه آزمایشی است .جامعهی آماری این پژوهش شامل
تمام دانشجویان مبتل به افسردگی اساسی که در طرحهای پایش سلمت یا در جلسات مشاوره مرکز مشاورهی
دانشگاه باهنر در سه سال اخیر شرکت کرده بودند ،است .مصاحبهی تشخیصی توسط روانشناس بالینی برای
تشخیص ابتلی مراجعین به افسردگی اساسی انجام شد .در نهایت از طریق نمونهگیری هدفمند تعداد  75نفر
( 30مرد و  45زن) مبتل به اختلل افسردگی اساسی که واجد ملکهای تشخیصی ( DSM- 5 - TRانجمن
روانپزشکی آمریکا) افسردگی اساسی بودند و همچنین دارای نمرات ملزوم در نشخوار ذهنی و عزتنفس در
پیشآزمون بودند و احتمال وجود سایر اختلالت روانی و جسمانی رد شده بود ،بهعنوان اعضای نمونه انتخاب
شدند .از بین این  75نفر  60نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .سپس آزمودنیها بهصورت تصادفی در
سه گروه آموزش حافظهی رقابتی ( 8مرد و  12زن) ،گروه آموزش حافظهی کاری ( 9مرد و  11زن) و گروه
کنترل ( 11مرد و  9زن) گروهبندی شدند .در این پژوهش سعی بر آن بود که هر سه گروه از نظر سن ،میزان
تحصیلت ،وضعیت تأهل ،جنسیت ،مصرف داروهای ضدافسردگی و طول مدت ابتل تا آنجا که ممکن است
با یکدیگر همتا شوند.
روش و ابزار گردآوری اطالعات
تشخیص :مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالت  DSM-5یک مصاحبه تشخیصی نیمه ساختاریافته
بود که اختلالت روانپزشکی محور  Iرا پوشش میداد.
پرسشنامه نشخوار ذهنی نولن هوکسما :1نولن هوکسما و مارو ()Nolen-Hoeksema & marrow, 1991
پرسشنامهای تدوین کردند که چهار نوع مختلف از واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار میدهد .این
پرسشنامه  22عبارت دارد که از پاسخدهندگان خواسته میشود هر کدام را در مقیاسی از ( 1هرگز) تا ( 4اغلب
اوقات) درجهبندی کنند .ضریب آلفای کرونباخ آن در دامنهای از  0/88تا  0/92قرار دارد (.)Luminet, 2004

1. nolen‐hoeksema response styles questionnaire rumination scale
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این مقیاس برای اولین بار در ایران توسط ،باقری نژاد ،صالحی فدردی و طباطبایی به فارسی ترجمه شده است
که ضریب آلفای کرونباخ  0/88را برای آن محاسبه کردهاند که شاخصی از همسانی درونی مطلوب آزمون
است (.)Baghery Nejad, Salehi Fadrri, Tabatabaee, 2010

پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ ( :1 )RSESمقیاس  10سؤالی عزتنفس روزنبرگ ( )1965یک ابزار
خودسنجی ساده ،معتبر و بسیار پرکاربرد در زمینهی سنجش عزتنفس آشکار بوده و برای افرادی با تمامی
گروههای سنی با حداقل پنج کلس سواد قابلاستفاده است .برای تعیین اعتبار علمی ابزار از روش روایی
محتوایی استفاده شده است .ثبات درونی آزمون برای دانشجویان ایرانی  %87و پایایی بازآزمایی آن %74
بهدستآمده است (.)Farahimanesh et al., 2020

ظرفیت حافظهی کاری ( :)WMCظرفیت حافظهی کاری از طریق سه تکلیف اندازهگیری میشود .این
تکالیف همه فرآیندهای کلیدی حافظهی کاری را هدف قرار میدهد؛ جابهجایی ،بهروزرسانی و بازداری .به
علت اینکه دو مداخله مورداستفاده برای حافظهی کاری نیاز به استفاده از همین فرآیندهای حافظهی کاری
دارد ،در نتیجه افزایش در ظرفیت حافظهی کاری ( )WMCاز طریق آنها قابلسنجش است.
تکلیف حرف-عدد :2تکلیف حرف -عدد اقتباس شده از کار راجرز و مونسل ( Rogers & Monsell,

 )1995است .تکلیف آنها به نام حرف-عدد (بهعنوان مثال 7 ،گ) است که در یک کادر مربعی چهارخانه در
صفحهی رایانه ارائه میشود .از شرکتکنندگان خواسته میشود که مشخص کنند عدد ظاهر شده در دو خانهی
پایین چهارخانه در صفحهی نمایش فرد یا زوج است ( 6 ،4 ،2و  8برای اعداد زوج؛  7 ،5 ،3و  9برای اعداد
فرد) .هنگامیکه جفت حرف -عدد در دو خانه باالی چهار خانه روی صفحهی نمایش ظاهر شد،
شرکتکنندگان باید تشخیص دهند که آیا حروف صامت هستند یا مصوت (گ ،ک ،م و ر برای صامت ،آ،
ایی ،او و اوو برای مصوت است) .در تکلیف حرف -عدد در بلوک اول ،در دو خانهی باالیی فقط  32دنبالهی
هدف ارائه میشود ،در قسمت بلوک دوم مجموع ًا  32دنباله موردنظر در دو خانه پایین ظاهر میشوند .بلوک
سوم شامل چرخش ساعت گرد دنبالهها در هر چهارخانه است که در آن مجموع ًا  128دنباله از هدفهای
موردنظر ارائه میشود؛ بنابراین ،دنبالهها در دو بلوک اول نیازی به جابهجایی در تکلیف ندارد ،درحالیکه نیمی
از دنبالههای موجود در بلوک سوم نیازمند این مسئله هستند که شرکتکنندگان بین این دو نوع از عملیات
طبقهبندی جابهجایی داشته باشند .در تمامی کارآزماییها (به علوه  12–10کارآزمایی تمرینی در هر بلوک)

1. rsenberg self-esteem questionair
2. number – letter task
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شرکتکنندگان با فشار دکمه پاسخ میدهند و محرک بعدی  150میلیثانیه پس از پاسخ ارائه میشود
( .)Rogers & Monsell, 1995دنبالهها در بلوک سوم نیازمند جابهجایی ذهنی بین دو نوع طبقهبندی است
(دنبالههای ربع باالی چپ و پایین سمت راست) و دنبالهها در دو بلوک اول نیازی به جابهجایی ندارند.
تکلیف فراخنای ارقام :1فراخنای ارقام متشکل از دو بخش است (:)Haaga, Dyck, & Ernst, 1991
فراخنای ارقام روبهجلو و فراخنای ارقام روبه عقب که هرکدام  14آیتم دارند .فراخنای ارقام روبهجلو بهصورت
متداول برای سنجش حافظه کوتاهمدت استفاده میشود

( & Sherrington, Hawton, Fagg, Andrew,

 .)Smith, 2001این در حالی است که فراخنای ارقام روبه عقب حافظهی کاری بهویژه مؤلفهی بهروزرسانی را
اندازهگیری میکند (.)Orth, Robins, Trzesniewski, Maes, & Schmitt, 2009
تکلیف فراخنای خواندن :2فراخنای خواندن سومین ابزار ارزیابی ظرفیت حافظهی کاری در مطالعه است
که فرایندهای پردازش و ذخیرهسازی حافظهی کاری را اندازهگیری میکند (Daneman & Carpenter, 1980

; .)Unsworth, Heitz, Schrock, & Engle, 2005شرکتکنندگان باید بین دو تکلیف حرکت کنند:
مجموعهای از حروف را حفظ کنند و معنی جمله را بهعنوان درست یا نادرست قضاوت کنند .مجموعهها از 3
تا  7حرف متفاوت هستند ،هر سطح بهطور تصادفی برای سه آیتم تکرار میشود .در مرحله آزمایشی حداکثر
زمان واکنش برای قضاوت جملت ،میانگین زمان واکنش آنها در مرحله تمرینی به علوه  500میلیثانیه است.
در کنار جابهجایی بین دو تکلیف ،شرکتکنندگان از اجزای فرایند بازداری حافظهی کاری خود در این
تکلیف استفاده میکنند .به این ترتیب که آنها باید اطلعات نامرتبط اولین تکلیف را درهمان لحظهای که بر
تکلیف دوم تمرکز میکنند ،بازداری کنند (.)Unsworth, Heitz, Schrock, & Engle, 2005
سیاهه افسردگی بک ( :3 )BDI-IIپرسشنامهی افسردگی بک برای اولین بار در سال  1961توسط بک و
همکاران تدوین شد .این پرسشنامه که شامل  21سؤال است ،بهمنظور سنجش بازخوردها و نشانههای بیماران
افسرده ساخته شده است .بک ،استیر و بروان در سال  1996ضریب اعتبار بازآزمایی آزمون در فاصله یک
هفتهای را  0/93به دست آوردند ( .)Beck, Steer, & Brown, 1996پژوهش تشکری و مهریار در سال 1373
ضریب پایایی آن در ایران  0/78به دست آوردند.

1. digit span
2. reading span
3. beck depression inventory
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تسک دووال انبک  :در تسک دووال انبک تطبیقی ()script by jaeggi & et al., 2010شرکتکنندگان
باید اطلعات را در حافظهکاری خود به طور مداوم بهروزرسانی کنند و ملزم به جابهجایی بین دو محرک
مختلف هستند .این تسک شامل  n +20محرک شنوایی و بینایی است که در آن شرکتکننده باید بطور مداوم
ل ظاهرشده بود است یا خیر .زمینه تحریکات بصری
مشخصکند که آیا آنچه ظاهرشده است مطابق با آنچه قب ً
شامل یک مربع آبی است که میتواند در  8مکان مختلف ظاهر شود در حالی که محرکهای شنوایی شامل
 8حرف بی صدا است .تحریک  500میلیثانیه بهطول میکشد و فاصله مداخلهای  2500میلیثانیه است.
شرکتکنندگان باید تطابق محرکهای بصری را با محرکهای  nبار قبلی بررسی کنند و در صورت تطابق
کلید  Lرا فشاردهند .سه خطا یا کمتر در بخش شنوایی و بینایی منجر به رفتن به سطح باالتر میشود ،در حالی
که پنج خطا یا بیشتر در یکی از این دو منجر به انتقال به سطح پایینتر میشود .شرکتکنندگان در سطح
یکسانی از بین این محدودهها روند را ادامه میدهند.
تسک فراخنای تقارن :3فراخنای تقارن ( )Kane & Engle, 2002, Unsworth & Engle, 2007یک
تسک حافظهکاری است که در آن شرکتکنندگان باید ضمن قضاوت تقارن تصاویر ،ترتیب و مکان
مجموعهای از مربعها را به خاطر بسپارند .در مرحله اول ،شرکتکنندگان باید مکان یک مربع قرمز را در یک
شبکه  4در  4به خاطر بسپارند .شرکتکنندگان موظف هستند در پایان هر یک از دنبالهها ،مکان مربعهای قرمز
را به ترتیب صحیح به یاد بیاورند .مربعهای قرمز به صورت متناوب با الگوی مربعهای سفید و سیاه در یک
شبکه  8در  8که تقارن عمودی آنها باید توسط شرکتکنندگان قضاوت شود روی صفحه نمایش ظاهر
میشوند .نیمی از تصاویر متقارن هستند .اگر آنها در یک یا هر دو بخش از تسک خطایی مرتکب شوند ،در
همان سطح قبلی خود روند را ادامه میدهند ،در حالی که در صورت عدم خطا ،سطح آنها افزایش مییابد
.اگر در یک یا هر دو بخش آزمون خطایی انجام دهند آنها در همان سطح می مانند ،در حالی که وقتی خطایی
مرتکب نشده باشند ،این سطح افزایش مییابد .گروه آزمایشی تسک را با مجموعه  2مربعی شروع میکنند و
مجموعا  17دنباله دریافت کردند که مجموعه حداکثری شامل  12مربع بود .میانگین زمان پاسخ آنها در
تمرین آزمایشی تقارن به علوه  500میلیثانیه میشود و بهعنوان حداکثر زمان پاسخ آنها در مرحله واقعی
آزمون استفاده شد.

1. training
2. dual n-back
3 Symmetry span
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شیوهی اجرا

شرکتکنندگان هر سه گروه پس از جلسهی اول مصاحبه تشخیصی بهعنوان پیشآزمون تکالیف
کامپیوتری فراخنای خواندن ،فراخنای ارقام وکسلر ،حروف -اعداد ،دووال انبک و فراخنای تقارن را انجام
دادند .سپس توضیحات الزم در مورد هر دو آموزش به آزمودنیها ارائه شد .به گروههای درمانی دفترچههای
راهنما مربوط به هر آموزش تحویل داده شد و توضیحات مربوطه مطرح شد .الگوی آموزشی حافظهی کاری
شامل تکلیف دووال انبک تطبیقی ( )Jaeggi, Buschkuehl, Jonides, & Perrig, 2008و فراخنای تقارن
( )Kane & Engle, 2002, Unsworth & Engle, 2007است .مدت زمان انجام هریک از این تکلیفها به
مدت  30دقیقه بود که پس از گذشت این زمان تکلیف رایانهای بهصورت خودکار فرآیند انجام را قطع میکرد
و نمرات مربوطه را در اختیار میگذاشت .این دو تکلیف بهصورت انطباقی طراحی شدهاند .به این معنا که
تکلیفها با سطح هر یک از آزمودنیها قابل تطبیق و سازگاری هستند تا از این طریق بتوان به پیشرفت و بهبود
واقعی آزمودنیها دست یافت .این آموزش دوبار در هفته و به مدت چهار هفته انجام شد و هر جلسه به مدت
یک ساعت بود .آموزش بلفاصله روز بعد از پیشآزمون انجام شد .در تکلیف دووال انبک تطبیقی ( Jaeggi

 ،)et al., 2010شرکتکنندگان باید اطلعات را در حافظهی کاری خود بهطور مداوم بهروزرسانی کنند و
ملزم به جابهجایی بین دو محرک مختلف هستند.
تکلیف آموزشی دوم ،فراخنای تقارن ( )Unsworth & Engle, 2007یک تکلیف حافظهی کاری است
که در آن شرکتکنندگان باید ضمن قضاوت تقارن تصاویر ،ترتیب و مکان مجموعهای از مربعها را به خاطر
بسپارند .آموزش حافظهی کاری که گروه آزمایشی دریافت کردند مطابق با عملکرد آنها سازگار شده بود
( .)Kane et al., 2004در نهایت نمرات این دو تکلیف حاکی از وضعیت ظرفیت حافظهی کاری آزمودنیها
در طول آموزش یا حتی بعد از آن هستند .گروه کنترل بعد از انجام پیشآزمون دیگر درمان یا مداخلهای
دریافت نکرد.
آموزش حافظهی رقابتی توسط دو درمانگر آموزشدیده انجام شد ( .)Ekkers et al., 2011این روش
درمانی شامل  8جلسه یک و نیم ساعته است که هر کدام دربردارندهی مراحل متعددی هستند .هدف همه این
مراحل تقویت دیدگاه مثبت فرد از خود است .تمام مراحل بهصورت مکرر در طول جلسات درمان و تکالیف
منزل انجام شدند ( .)Balci et al., 2020; Korrelboom et al., 2014به هر بیمار یک برنامهی درمانی کامل و
جامع چاپشده ارائه شد که شامل منطق درمان ،برنامهی درمان و تکالیف منزل بود .برنامهی آموزش حافظهی
رقابتی شامل شش مرحله است -1 .ایجاد انگیزه از طریق بحث دربارهی مزایا و معایب نشخوار ذهنی و نقش آن
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در افسردگی -2 ،منطق درمان و علت ضرورت تقویت توانایی رها کردن نشخوارها موردبحث قرار گرفت و
توانایی آنها برای رها کردن نشخوارهای ذهنی تقویت شد -3 ،برای تغییر روند تقریب ًا خودکار نشخوار ،بیماران
از موضوع نشخوارهای ذهنی ،زمان و شدت نشخوار ذهنی ،آگاهی به دست آوردند (از طریق ثبت روزانه
نشخوارها) -4 ،بیماران به تشخیص موفقیتهای اولیه خود در رها کردن نشخوارها پرداختند (از طریق تجارب
پذیرفتن و بیتفاوتی نسبت به حوادث) .این موفقیتها با تصور خود در صحنههای موفق گذشته ،1دستکاری
هدفمند وضعیت بدن 2و بیان چهره 3و بیان خودگفتارهای مثبت 4مطابق با شرایط تصور شده ،تقویت شدند (
 .)Ekkers et al., 2011این تمرینات در طول هفتههای  2و  4در گروههای درمان و همچنین در تکالیف تکمیلی
تمرین شدند .تمام تمرینات بر اساس یافتههای روانشناسی تجربی مربوط به تأثیر عاطفی تصورات و تصاویر
ذهنی ( ،)Holmes, Lang, & Shah, 2009خود گفتار ( )Camras, Holland, & Patterson, 1993و حالت
چهره است ( - 5.)Kerkhof, Vansteenwegen, Baeyens, & Hermans, 2011در سه جلسهی آخر آموزش
حافظهی رقابتی شبکههای عاطفی موضوعات تقابلی( 5موضوعاتی که در تضاد با خودانگاره منفی است) اجرا
شدند .در این مرحله موضوعات نشخوار ذهنی ناکارآمد بهصورت غیرمستقیم تقویت شدند .به بیماران آموزش
داده شد تا موفقیتهای قبلی خود در رها کردن (پذیرش یا بیتفاوت بودن) را با موضوعات نشخوار ذهنی
ترکیب کنند .هدف آن است که بیمار دستاوردهای قبلی خود را با کمک تخیل ،حالت ،بیان چهره 6و خودبیانی
مثبت فعال کنند .سپس آنها تصویر موفقیت پیشین را با تصویری از وضعیتی که در مورد سرخوردگی دارد
جایگزین کنند و  -6به این امر توجه شد که توانایی رها کردن موضوعات نشخوار باید قابلتعمیم به موضوعات
احتمالی آینده باشد ( .)Steel et al., 2020; Korrelboom et al., 2012تمام مراحل بهصورت تکراری در طول
جلسات درمان و تکالیف منزل انجام شدند.
یافتهها
با توجه به تأثیرپذیری حافظه و افسردگی از متغیرهای جمعیت شناختی سن ،تحصیلت ،وضعیت تأهل،
جنسیت ،خودکشی و مصرف داروهای ضدافسردگی معناداری تفاوت این متغیرها بین گروهها از طریق تحلیل
کوواریانس بررسی و کنترل شدند .اکثریت آزمودنیها یعنی  47نفر ( )%78از آنها سابقه خودکشی نداشتند و
1. past successful scenes
2. body posture
3. facial expression
4. vocalizing positive self-statements
5. counter-theme
6. facial Exoretion
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تنها 13نفر از آزمودنیها ( )%22سابقه خودکشی داشتند 44 .نفر از شرکتکنندگان ( )%73/2در طول مداخلت
داروهای ضدافسردگی استفاده نمیکردند این در حالی است که  16نفر از آنها ( )%26/8از داروهای ضد
افسردگی در طول این پژوهش استفاده میکردند .اکثریت مشارکتکنندگان ( )%53/8زن و  28نفر از شرکت-
کنندگان مرد( )%46/2بودند %87/1 .از مشارکتکنندگان ،یعنی اکثریت آنان مجرد و  6نفر از آزمودنیها
( )%9/7متاهل بودند .اکثریت مشارکتکنندگان ،سطح تحصیلتشان لیسانس ( )%90/3بود .همچنین  4نفر از
مشارکتکنندگان ( )%6/5دارای فوق لیسانس بودند .اغلب مشارکتکنندگان پژوهش در محدوده سنی 19سال
( )%43/5و  20سال ( )%33/9قرار دارند .همچنین سایر محدوههای سنی اینگونه است که  7نفر از شرکت-
کنندگان  21سال( 3 ،)%11/3نفر  23سال ( )%4/8و  1نفر از شرکتکنندگان 24سال ( )%1/6سن دارند.
جدول  :1ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش در هر گروه در پیشآزمون و پسآزمون
زمان

متغیرها در هر گروه

N

M

SD

پیشآزمون

نشخوارذهنی در گروه آموزش حافظهکاری

20

39/35

8/74

پسآزمون

نشخوارذهنی در گروه آموزش حافظهکاری

20

22/85

5/75

پیشآزمون

نشخوارذهنی درگروه آموزش حافظهرقابتی

20

44/50

14/36

پسآزمون

نشخوارذهنی در گروه آموزش حافظهرقابتی

20

25/70

5/51

پیشآزمون

نشخوارذهنی در گروه کنترل

20

39/35

8/74

پسآزمون

نشخوارذهنی در گروه کنترل

20

22/85

5/75

پیشآزمون

افسردگی درگروه آموزش حافظهکاری

20

24/40

3/77

پسآزمون

افسردگی در گروه آموزش حافظهکاری

20

24/90

5/86

پیشآزمون

افسردگی درگروه آموزش حافظهرقابتی

20

24/55

4/58

پسآزمون

افسردگی درگروه آموزش حافظهرقابتی

20

18/25

4/41

پیشآزمون

افسردگی در گروه کنترل

20

24/20

4/45

پسآزمون

افسردگی در گروه کنترل

20

22/55

5/56

پیشآزمون

عزتنفس درگروه آموزش حافظهکاری

20

-3/25

1/77

پسآزمون

عزتنفس در گروه آموزش حافظهکاری

20

-1

1/80

پیشآزمون

عزتنفس درگروه آموزش حافظهرقابتی

2

-3/60

1/81

پسآزمون

عزتنفس درگروه آموزش حافظهرقابتی

20

1/10

1/74

پیشآزمون

عزتنفس در گروه کنترل

20

-3/15

1/78

پسآزمون

عزتنفس در گروه کنترل

20

-0/50

1/79
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پیشآزمون

حرف-عدد درگروه آموزش حافظهکاری

20

9/55

2/92

پسآزمون

حرف-عدد در گروه آموزش حافظهکاری

20

6/90

2/97

پیشآزمون

حرف-عدد درگروه آموزش حافظهرقابتی

20

9/75

3/53

پسآزمون

حرف-عدد درگروه آموزش حافظهرقابتی

20

8/85

2/81

پیشآزمون

حرف-عدد در گروه کنترل

20

9/50

2/76

پسآزمون

حرف-عدد در گروه کنترل

20

9/85

3/76

 DSFدر گروه آموزش حافظهکاری

20

6/55

2/06

 DSBدر گروه آموزش حافظهکاری

20

4/90

1/83

 DSFدر گروه آموزش حافظهکاری

20

8/05

2/03

 DSBدر گروه آموزش حافظهکاری

20

5/95

1/63

 DSFدر گروه آموزش حافظهرقابتی

20

6/05

2/01

 DSBدر گروه آموزش حافظهرقابتی

20

5/35

1/81

 DSFدر گروه آموزش حافظهرقابتی

20

6/75

1/74

 DSBدر گروه آموزش حافظهرقابتی

20

5/65

1/69

 DSFدر گروه کنترل

20

6/45

2/01

 DSBدر گروه کنترل

20

5/30

1/83

 DSFدر گروه کنترل

20

5/45

1/76

 DSBدر گروه کنترل

20

65/4

1/56

 RSSTEدر گروه آموزش حافظهکاری

20

14/50

5/48

 RSPCUدر گروه آموزش حافظهکاری

20

21/10

6/52

 RSSTEدر گروه آموزش حافظهکاری

20

11/05

4/63

 RSPCUدر گروه آموزش حافظهکاری

20

25/25

7/57

 RSSTEدر گروه آموزش حافظهرقابتی

20

14/40

4/62

 RSPCUدر گروه آموزش حافظهرقابتی

20

19/80

4/89

 RSSTEدر گروه آموزش حافظهرقابتی

20

12/65

4/60

 RSPCUدر گروه آموزش حافظهرقابتی

20

18/50

5/05

 RSSTEدر گروه کنترل

20

12/60

4/82

 RSPCUدر گروه کنترل

20

21/30

5/02

 RSSTEدر گروه کنترل

20

15/10

5/47

 RSPCUدر گروه کنترل

20

19/85

5/94

دووالانبک درگروه آموزش حافظهکاری

20

1 /7

0/865

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
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پسآزمون

دووالانبک در گروه آموزش حافظهکاری

20

2/50

0/889

پیشآزمون

دووالانبک درگروه آموزش حافظهرقابتی

2

1/65

0/933

پسآزمون

دووالانبک درگروه آموزش حافظهرقابتی

20

1/25

0/550

پیشآزمون

دووالانبک در گروه کنترل

20

1 /8

0/894

پسآزمون

دووالانبک در گروه کنترل

20

1/65

0/671

پیشآزمون

فراخنایتقارن درگروه آموزش حافظهکاری

20

15/50

5/43

پسآزمون

فراخنایتقارن درگروه آموزش حافظهکاری

20

9/35

3/28

پیشآزمون

فراخنایتقارن درگروه آموزش حافظهرقابتی

2

17/05

5/61

پسآزمون

فراخنایتقارن درگروه آموزش حافظهرقابتی

20

20/35

5/87

پیشآزمون

فراخنایتقارن در گروه کنترل

20

17/00

6/18

پسآزمون

فراخنایتقارن در گروه کنترل

20

17/60

6/16

 : DSFنمره فراخنای حافظه روبهجلو : DSB ،نمره فراخنای حافظهروبهعقب : RSSTE ،نمره خطای کل در پاسخ به قضاوت
جملت میباشد : RSPCU ،تمام پاسخهای درست به مجموعههای حروف که به درستی یادآوری شده اند.

یافتههای جدول  1نشانمیدهد که میانگین و انحراف معیار برای هر متغیر در گروههای آموزش حافظه
رقابتی ،آموزش حافظهکاری ،و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون چگونه است .در این پزوهش جهت
تحلیل دادهها بنابر نوع و ماهیت این مطالعه از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.
الزم به ذکر است وجود پیش فرضهای الزم که شامل پیش فرضهای زیر هستند جهت استفاده از
تحلیل کوواریانس از طریق آزمونهای مربوطه در  SPSSبررسی شدند -1 :پیوسته بودن متغیر وابسته
وکمکی -2رستهای بودن متغیر مستقل  -3استقلل مشاهدات  -4عدم وجود دادهی پرت  -5نرمال بودن
باقیماندهها  -6همگنی واریانسها  -7ارتباط خطی متغیر کمکی با متغیر وابسته  -8همگنی واریانسها -9
همگنی شیب رگرسیون .در ادامه ویژگی های توصیفی متغیرهای پژوهش در هرگروه در جدول شماره 1
مطرح شدهاست
در جدول  2نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر نمرات نشخوار ذهنی ،افسردگی،
عزتنفس ،نمره خطای کل در پاسخ به قضاوت جملت و تمام پاسخهای درست به مجموعههای حروف
که بهدرستی یادآوری شدهاند (متغیر بازداری) ،حرف-عدد (متغیر جابهجایی) ،فراخنای حافظه روبه عقب و
فراخنای حافظه روبهجلو (متغیر بهروزرسانی) ،در مرحله پسآزمون ملحظه میشود.
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جدول :2مقایسه اثرات درونگروهی متغیرهای پژوهش در پسآزمون برحسب گروه با کنترل پیشآزمون
متغیر

منبع

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

گروه

65/200

2

32/600

فراخنای حافظه

خطا

121/200

57

2/126

روبهجلو

کل

196/000

60

کل اصلحشده

186/400

59

گروه

29/033

2

14/517

فراخنای حافظه روبه

خطا

141/700

57

2/486

عقب

کل

174/000

60

کل اصلحشده

170/733

59

تمام پاسخهای درست

گروه

407/233

2

203/617

به مجموعههای

خطا

851/700

57

14/942

حروف که بهدرستی

کل

1272/000

60

یادآوری شدهاند

کل اصلحشده

1258/933

59

گروه

375/700

2

187/850

خطا

717/700

57

12/591

کل

1142/000

60

کل اصلحشده

1093/400

59

گروه

69/100

2

34/550

خطا

224/500

57

3/939

کل

908/000

60

کل اصلحشده

293/600

59

گروه

483/233

2

241/617

خطا

1685/750

57

29/575

کل

2539/000

60

کل اصلحشده

2168/983

59

گروه

3013/033

2

1506/517

خطا

8917/950

57

156/455

کل

21583/000

60

کل اصلحشده

11930/983

59

گروه

90/833

2

نمره خطای کل در
پاسخ به قضاوت
جملت

عزتنفس

افسردگی

نشخوار ذهنی

حرف – عدد

45/417

F

p

15/332

0/001

5/839

13/627

14/919

8/772

8/170

9/629

7/336

0/005

0/000

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

اندازه اثر
0/350

0/170

0/323

0/344

0/235

0/223

0/253

0/205
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خطا

352/900

57

کل

512/000

60

کل اصلحشده

443/733

59

6/191

یافتههای جدول  2نشان میدهد که تفاوت مشاهده شده بین نمرات این متغیرها برحسب عضویت گروهی
(سه گروه آموزش حافظهی کاری ،آموزش حافظهی رقابتی و گروه کنترل) در مرحله پسآزمون معنادار
است ( .)p>0/01در جدول  3نتایج مقایسه اثرات اصلی به کمک آزمون بونفرونی نشان داده شده است.
مقایسه تعقیبی بین گروهی متغیرهای پژوهش در پسآزمون برحسب گروه :جدول 3
متغیر

نشخوار ذهنی

افسردگی

عزتنفس
نمره خطای کل در پاسخ به قضاوت جملت

تمام پاسخهای درست به مجموعههای حروف
که بهدرستی یادآوری شدهاند

حرف عدد

فراخنای حافظه رو به عقب

مقایسه گروه بهگروه

تفاوت

خطا

p

 COMETباWMT

-16/05

3/95

0/001

 COMEباCG

-2/30

3/95

0/001

 WMTباCG

-13/75

3/95

0/003

 COMETباWMT

6/80

1/71

0/001

 COMETبا CG

4/65

1/71

0/027

 WMTباCG

2/15

1/71

0/649

 COMETباWMT

2/45

0/62

0/001

 COMETباCG

2/05

0/62

0/006

 WMTبا CG

0/40

0/62

1/00

 COMETبا WMT

1/70

1/12211

0/406

 COMETباCG

4/25

1/12211

0/001

 WMTباCG

5/95

1/12211

0/000

 COMETباWMT

-16/05

3/95

0/001

 COMETباCG

-2/30

3/95

0/001

 WMTباCG

-13/75

3/95

0/003

 COMETباWMT

1/75

0/78684

0/090

 COMETباCG

1/25

0/78684

0/353

 WMTباCG

3

0/78684

0/003

 COMETباWMT

0/75

0/49859

0/414

 COMETباCG

0/95

0/49859

0/185

میانگین
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 WMTبا CG

1/70

0/49859

0/004

 COMETباWMT

0/80

0/46112

0/264

 COMETباCG

1/70

0/46112

0/002

 WMTباCG

2/50

0/46112

0/001

, COMET: (competitive memoryآموزش حافظهی کاری )WMT: (working memory training
گروه کنترل , CG: Control Groupآموزش حافظهی رقابتی )training

در جدول  ،3به بررسی تفاوتهای مشاهدهشده بین میانگینهای سه گروه و در نتیجه تفاوت معناداری
بین اثربخشی مداخله آموزشی حافظهی کاری ،آموزش حافظهی رقابتی بر متغیرهای این پژوهش پرداختهایم.
مقایسه اثرات اصلی به کمک آزمون تعقیبی بونفرونی در جدول  3نشان داد تفاوت مشاهدهشده بین
میانگین سه گروه برای تمامی متغیرها معنادار است .میزان نشخوار ذهنی در گروه آموزش حافظهی کاری
بهصورت معناداری بیشتر از گروه آموزش حافظهی رقابتی و گروه کنترل در مرحله پسآزمون بود
( .)p≥0/05در مرحله پسآزمون ،میانگین نشخوار ذهنی در هر سه گروه تفاوت معناداری نشان داد
( .)p≥0/05از سوی دیگر نمرات افسردگی در گروه آموزش حافظهی رقابتی نسبت به دو گروه آموزش
حافظهی کاری و گروه کنترل ،پایینتر است .درحالیکه میزان نمرات نمرات افسردگی در مرحله پسآزمون
در گروه آموزش حافظهی کاری با گروه کنترل تفاوت معنیداری نشان نداد ( .)p >0.05همچنین تفاوت
مشاهدهشده بین میانگین دوگروه آموزش حافظهرقابتی و کنترل برای متغیر عزتنفس معنادار است ( p
 .)<0.05نمرات عزتنفس در گروه آموزش حافظهی رقابتی نسبت به دو گروه دیگر ،گروه آموزش
حافظهی کاری و گروه کنترل ،باالتر است .درحالیکه میزان نمرات عزتنفس در مرحله پسآزمون در
گروه آموزش حافظهی کاری با گروه کنترل تفاوت معنادار نشان نداد ( .)p >0.05مقایسه اثرات اصلی به
کمک آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد (جدول  )2تفاوت معناداری بین نمرات خطای کل در پاسخ به
قضاوت جملت گروه آموزش حافظهی رقابتی نسبت به گروه کنترل وجود دارد .درحالیکه میزان نمرات
خطای کل در پاسخ به قضاوت جملت در مرحله پسآزمون در گروه آموزش حافظهی کاری با گروه
آموزش حافظهی رقابتی تفاوت معناداری نشان نداد ( .)p>0.05همچنین تفاوت مشاهدهشده بین میانگین
سه گروه برای متغیر تمام پاسخهای درست به مجموعههای حروف که بهدرستی یادآوری شدهاند معنادار
است ( .)p <0.05نمرات تمام پاسخهای درست به مجموعههای حروف که بهدرستی یادآوری شدهاند در
گروه آموزش حافظهی کاری نسبت به گروه کنترل و گروه آموزش حافظهی رقابتی ،باالتر است.
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تأیید میشود که بین اثربخشی درمان آموزش حافظهی کاری ،آموزش حافظهی رقابتی و گروه کنترل
بر بازداری حافظه تفاوت معناداری وجود دارد .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود تفاوت
مشاهدهشده بین نمرات حرف-عدد در گروه آموزش حافظهی کاری و گروه کنترل معناداراست ( p
 .)<0.05درحالیکه نمرات حرف-عدد در مرحله پسآزمون در گروه آموزش حافظهی رقابتی با گروه
کنترل تفاوت معنیداری نشان نداند ( .)p >0.05تفاوت بین نمرات فراخنای حافظه روبه عقب در گروه
آموزش حافظهی کاری و گروه کنترل نیز معناداراست ( .)p <0.05درحالیکه نمرات فراخنای حافظه روبه
عقب در مرحله پسآزمون در گروه آموزش حافظهی رقابتی با گروه کنترل تفاوت معناداری نشان نداند ( p
)>0.05؛ بنابراین ،بین اثربخشی درمان آموزش حافظهی کاری ،آموزش حافظهی رقابتی و گروه کنترل بر
بهروز رسانی حافظه تفاوت معناداری وجود دارد .نهایتاً تفاوت بین نمرات فراخنای حافظه روبهجلو گروه
آموزش حافظهی رقابتی نسبت به گروه کنترل معنادار است ( .)p <0.05درحالیکه میزان نمرات فراخنای
حافظه روبهجلو در مرحله پسآزمون در گروه آموزش حافظهی رقابتی با گروه آموزش حافظهی کاری
تفاوت معنیداری نشان نداد (.)p >0.05
نتیجه
هدف پژوهش حاضر مقایسهی اثربخشی آموزش حافظهی کاری با آموزش حافظهی رقابتی بر علئم
روانشناختی و عملکردهای شناختی مبتلیان به افسردگی اساسی بود .این پژوهش نشانداد که حافظهکاری
در مقایسه با دو گروه آموزش حافظهکاری و کنترل ،توانست اثرات ثمربخشتری بر فرایند بهروز رسانی،
فرایند جابهجایی ،و بازداری حافظه کاری داشته باشد .آموزش حافظهرقابتی فقط توانست بر جنبههای
کارکردی شناختی همچون قضاوت ،بهروز رسانی تا حدودی موثر واقع شود اما آموزش حافظهکاری در
تمام مولفه های کارکردهای شناختی افراد افسرده نسبت به دو گروه دیگر اثرات و نتایج بهتر و رضایت-
بخشتری را به ارمغان آورد و منجر به بهبود ظرفیت حافظهکاری شد.
شاید یکی از دالیل اثرگذاری آموزش حافظهکاری و عملکرد بهتر شرکتکنندگان در فرایندهای
بهروز رسانی ،جابهجایی ،و بازداری همان پروسههای مشترک تکالیف آموزش حافظهکاری با فرایندهای
بازداری ،جابهجایی ،و بهروز رسانی است .این امر در مورد آموزش حافظهرقابتی صادق نیست چرا که
آموزش حافظهرقا بتی در طول مداخلت آموزش محور خود تمرکزی بر مولفههای مشترک با فرایندهای
بازداری ،جابهجایی ،و بهروز رسانی نداشت اما با این وجود نتایج نشانداند گروه کامت در پسآزمون در
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مقایسه با گروه کنترل در بخش قضاوت جملت نمرات بهتری کسبکردهاند که خود حاکی از اثرگذاری
حدودی کامت است .با توجه به اینکه آموزش حافظهرقابتی تمرکزی بر مؤلفههای جابهجایی ،بازداری ،و به
روز رسانی ندارد شاید اگر به تکالیف منزل گروه کامت تکالیفی مرتبط به این مؤلفهها اضافی کنیم این
آموزش بتواند بر این مؤلفهها اثرگذار باشد .از سویی شاید این تفاوت در دستآوردهای این دو نوع آموزش
حاصل عدم یکسان سازی تمام قد دو گروه باشد و تفاوتهایی در شدت و طول مدت افسردگی اساسی
شرکتکنندگان سه گروه کنترل ،آموزش حافظهرقابتی و آموزش حافظه کاری منجر به نتایج متفاوت
آموزش حافظهکاری با آموزش حافظهرقابتی شده باشد.
از سوی دیگر با توجه به این نکته که آموزش کامت در بخش تأثیرگذاری بر سه مولفه بازداری ،جابه-
جایی ،و بهروز رسانی نتایجی مشابه بدست آورد شاید بتوان گفت که آموزش حافظهرقابتی نمیتواند بر
کارکردهای اجرایی افراد مبتل به افسردگی اثرگذار باشد .از آن جایی که هنوز پژوهشی در راستای اثرگذاری
آموزش حافظه رقابتی بر این سه مؤلفه انجام نشده است ،بررسی این مسأله نیازمند پژوهشهای بیشتری در این
زمینه است .این یافتهها در قسمت آموزش حافظهی کاری و در رابطه با مؤلفه بازداری ،جابهجایی و بهروزرسانی
همسو با پژوهشهای انجام شده توسط وندنبرگ و همکاران ()et al.,2018 Van den Berghاست .در
رابطه با مؤلفه جابهجایی همسو با پژوهشهای جائگی و همکاران ( ،)jaeggi et al., 2010جائگی
وهمکاران ( ،)jaeggi et al., 2008وانت و همکاران ( )want et al., 2008است .در رابطه با بهروزرسانی
همسو با پژوهش چن و همکاران ( )chein et al., 2011است .در تمامی این پژوهشها آموزش حافظهی
کاری منجر به بهبود این مؤلفهها شده است .در بررسی پیشینهی پژوهش مشاهده شد که پژوهش مرتبطی در
راستای بررسی تأثیرگذاری آموزش حافظهی رقابتی بر افسردگی اساسی که نهایت ًا منجر به بهبود مؤلفههای
بازداری و جابهجایی و بهروزرسانی شود ،انجامنشده است .از این رو شاید بتوان گفت در مداخلتی که هدف
اصلی بهبود کارکردهای شناختی است بهتر است از آموزش حافظهکاری استفاده کنند.
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که آموزش حافظهکاری در مقایسه با آموزش حافظه رقابتی و یا گروه
کنترل ،نتوانست بر علئم افسردگی ،نشخوارذهنی و عزتنفس ،اثرات مد نظر را داشته باشد .نتایج پژوهش
نشان داد که آموزش حافظهی رقابتی در مقایسه با آموزش حافظهی کاری و گروه کنترل در کاهش و بهبود
افسردگی و عزتنفس موفقتر عمل کرده است .از آن جایی که پروتوکل آموزش حافظه رقابتی بسیار
متمرکز بر تمرینهایی است که مرتبط با بهبود عزتنفس و افسردگی است میتوان گفت یکی از دالیل
احتمالی اثرگذاری کمتر آموزش حافظه کاری بر کاهش افسردگی و بهبود عزتنفس این امر است که این
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آموزش تمرکز کمتری بر این دو مؤلفه دارد .اگر تمرینهایی مرتبط با عزت نفس و کاهش نشخوارذهنی
به آموزش حافظهکاری بهعنوان تکلیف منزل اضافهگردد شاید بتواند منجر به بهبود افسردگی و افزایش
عزتنفس در آزمودنیها شود .شاید یکی از دالیل دیگر که آموزش حافظهی کاری نتوانست منجر به بهبود
افسردگی اساسی و عزتنفس پایین شود تفاوتهای جمعیت شناختی همچون طول دورهی افسردگی ،شدت
افسردگی با اعضای دو گروه دیگر بوده باشد .شاید خستگی و عدم تمرکز کافی شرکتکنندگان گروه
آموزش حافظهکاری یکی از دالیل دیگر عدم تأثیرگذاری آموزش حافظهکاری بر افسردگی و عزت نفس
پایین باشد .با توجه به اینکه سایر تحقیقات مرتبط نیز نتایج مشابه با این پژوهش به دست آوردهاند ،میتوان
گفت که دلیل دیگر این نتیجه شاید این باشد که آموزش حافظهی کاری تأثیری بر آسیبشناسی خود
اختلل افسردگی اساسی ندارد و فقط روی کارکردهای شناختی فرد افسرده تأثیر میگذارد .لذا توصیه
میشود پژوهشگران بسته به نوع اهداف درمانی در انتخاب یکی از این دو درمان تفاوت قائلشوند .همچنین
توصیه می شود که این دو مداخه مبتنی بر آموزش حافظه را به صورت همزمان با یک درمان معمول دیگر
برای افسردگی استفاده شود تا نتایج بهتری حاصل شود.
هیچ کدام از این دو آموزش نتوانستند منجر به کاهش نشخوارذهنی اعضای گروههای آموزشی در
مقایسه با گروه کنترل شوند .شاید دلیل این که آموزش حافظه رقابتی در این پژوهش بر خلف نتایج سایر
پژوهشها نتوانست منجر به کاهش نشخوارذهنی شود این باشد که در سایر پژوهشها آموزش حافظه رقابتی
به صورت همزمان با یک درمان رایج دیگر انجام شدهاست اما در این پژوهش آموزش حافظهرقابتی به
تنهایی اعمال شد .با توجه به نتیجه مشترک آموزش حافظهکاری بر افسردگی ،عزتنفس ،و نشخوارذهنی
و با توجه به اینکه سایر تحقیقات مرتبط نیز نتایج مشابه با این پژوهش به دست آوردهاند ،میتوان این نتیجه
را بگیریم که شاید آموزش حافظهی کاری به تنهایی تأثیری بر آسیبشناسی خود اختلل افسردگی اساسی
ندارد و فقط روی کارکردهای شناختی فرد افسرده تأثیر میگذارد .این نتایج همسو با پژوهشهای ورواک
و همکاران ( ،)Vervaeke et al., 2020وندنبرگ و همکاران (،)Van den Bergh et al., 2018
انرید و کاستر ( )Onraedt, & Koster, 2014و ونمیکر و همکاران ()Wanmaker et al., 2015
است .در بررسی پیشینهی پژوهش مشاهده شد که پژوهش مرتبطی در زمینهی اثربخشی آموزش حافظهی
کاری بر عزتنفس در افراد مبتل به افسردگی انجام نشده است .در راستای آموزش حافظهی رقابتی یافتههای
این مطالعه در حوزه افسردگی و عزتنفس همسو با پژوهشهای بالسی و همکاران (،)balci et al., 2020
استیل و همکاران ( ،)steel et al., 2020فراهیمنش و همکاران (،)Farahimanesh et al., 2021
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اکرز و همکاران (  ،)Ekkers et al., 2012کورلبوم و همکاران (،)Korrelboom et al., 2012
استارینگ و همکاران ( ،)Staring et al., 2016کورلبوم و همکاران( Korrelboom et al., 2014
)،دالگلیش و همکاران ( )Dalgleish et al., 2017بر افراد افسرده است .این پژوهشها نشان دادند که
آموزش حافظهی رقابتی بهصورت همزمان با یک درمان رایج دیگر افسردگی منجر به کاهش علئم
افسردگی و نهایتاً بهبود افسردگی اساسی و عزتنفس پایین در این افراد میشود.
کاهش انگیزش یکی از علئم بالینی رایج در  MDDاست ،متعاقبا آزمودنیهای شرکتکننده در این
پژوهش نیز از این امر مستثنی نبوده و انگیزه و تمایل الزم جهت پاسخگویی به سواالت و تکمیل آزمونها
و یا حتی ادامه روند درمان را نداشته و بعضا از ادامه آموزش منصرف میشدند که این امر منجر به طوالنی
شدن مدت زمان الزم جهت نمونهگیری و انجام مجدد آموزش ،انجام مجدد پیشآزمون شد و مانع از انجام
دادن تستهای مربوط به پیگیریهای بعدی (فالوآپ) شد .در حالی که در روند اولیه پژوهش ما برآن بودیم
از طریق انجام فالوآپ های بعدی تاثیرات ترانسفر درمانها را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم .علوه بر
کاهش انگیزشی یک عامل دیگر که در روند پژوهش تاثیر داشت و باعث کندشدن رویه و عدم امکان
اجرای فالوآپ ها شد این بود که جامعه آماری داشنجو بودند .با نزدیک شدن مداخلت به زمان امتحانات
هماهنگ کردن آزمودنیها جهت شرکت در جلسات گروهیشان کار بسیار سختی میشد و بعضا از ادامه
روند درمان انصراف میدادند .در ابتدای طرح ریزی این مداخلت آموزشی بسیار خواستار داشتن گروه
چهارمی بودیم که در آن اعضایش به طور همزمان هم آموزش حافظه رقابتی و هم آموزش حافظهکاری را
دریافت کنند تا بتوانیم نتایج حاصل از آن را با سایر گروهها مقایسه کنیم اما به دلیل محدودیتهایی که در
منابع مالی ،انسانی و زمانی داشتیم نتوانستیم این گروه چهارم را تشکیل بدهیم.
با توجه به نتایج پیشنهاد میشود پژوهشگران بسته به نوع اهداف درمانی در انتخاب یکی از این دو درمان
تفاوت قائل شوند .همچنین توصیه میشود که این دو مداخله مبتنی بر آموزش حافظه بهصورت همزمان با یک
درمان معمول دیگر افسردگی استفاده شود تا نتایج بهتری حاصل شود .هرکدام از دو مداخله آموزش محور
حافظهی رقابتی و حافظهی کاری بهتنهایی و بهطور جامع نمیتوانند بهصورت همزمان هم بر افسردگی اساسی،
نشخوار ذهنی ،عزتنفس ،بهروزرسانی ،جابهجایی و بازداری حافظهی کاری تأثیرگذار باشند .به نظر میرسد
ترکیب این دو درمان با یکدیگر یا همآیندی آنها با یک درمان رایج بتواند بهترین نتیجه را داشته باشد .به این
ترتیب که از آموزش حافظهی رقابتی و یک درمان رایج دیگر بهصورت همزمان بهعنوان مداخله اصلی در
جلسات درمانی استفاده شود و از تکلیفهای مداخلهای دووال انبک و فراخنای تقارن آموزش حافظهی کاری
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 هرچند که بررسی خود این امر.در کنار تکالیف منزل حافظهی رقابتی بهعنوان تکالیف منزل استفاده شود
 از سوی دیگر با توجه به نوع نیاز درمانجو درمانگران میتوانند.نیازمند تحقیقات جامع و دقیق در آینده است
 برای مثال در افراد افسرده که.بهعنوان مداخلت جانبی از این دو مداخله آموزش محور استفاده کنند
کارکردهای شناختی مختلی دارند میتوان از آموزش حافظهی کاری بهعنوان مداخله جانبی استفاده کرد و یا
در شرایطی که فرد افسرده از عزتنفس پایین رنج میبرد یا دورههای عود مکرر افسردگی اساسی را تجربه
.میکند میتوان از آموزش حافظهی رقابتی بهعنوان مداخلهی جانبی استفاده کرد
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