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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروهدرمانی عقالنی هیجانی رفتااری بار کانشهاای اررایای و
باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتالبه نقصتوره-بیشفعالی انجام شد .در یک پژوهش نیماه آزمایشای
با پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه کنترل و مداخلهنما ،تعداد  95مادر کاود مبتالباه نارساایی توراه-
بیشفعالی مرارعهکننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به تصادف در
سه گروه آزمایش ،کنترل و مداخلهنما قرار گرفتند .مادران گروه آزمایش در معرض مداخله  9رلساهای گاروه-
درمانی عقالنی هیجانی رفتاری قرار گرفتند اما گروه کنترل و مداخلاهنماا در معارض چناین مداخلاهای قارار
نگرفتند .باوروداین ،گروه مداخلهنما بهمدت  9رلسه نرم افزار ورد-ویندوز را آموزش دیدند .شارکت کننادگان
پرسشنامه باورهای غیرمنطقی رونز ( )9121و آزمون برج لندن ( )9196را تکمیل کردند .دادهها باا اساتفاده از
شاخصهای آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند .یافتاههاا نشاان داد کاه گاروهدرماانی عقالنای
هیجانی رفتاری باعث کاهش باورهای غیرمنطقی و بهبود کنشهای اررایی گروه آزمایش نسبت به گروههای
کنترل و مداخلهنما میشود .در مجموع ،گروهدرمانی عقالنی هیجانی رفتاری نقش مهمی در کاهش باورهاای
غیرمنطقی و بهبود کنشهای اررایی مادران کودکان مبتالبه نارسایی توره-بیشفعالی دارد.
کليد واژهها :گروهدرمانی ،باورهای غیرمنطقی ،کنشهای اررایی ،اختالل نارسایی توره -بیشفعالی
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مقدمه
اختالل نارسایی توره-بیشفعالی 9یکی از شایعترین اختالل رشدی تحولی در کودکان و نوروانان
است (اندراس)6592 ،6؛ که بوسیله اختالل در توره ،فقدان ساازماندهی و یاا بایشفعالی/تکانشاگری
تعریف میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا .)29 :6599 ،9نرخ شیوع آن در کودکان و بزرگساانن باه-
ترتیب حدود  %9-96و  %6/0-0میباشد (انجمن روانپزشکی آمریکا29 :6599 ،؛ هوانگ ،ونگ و هو،4
 .)6592همچنین عالیم آن در  25تا  90درصد موارد تا نوروانی و در  25درصد ماوارد تاا بزرگساالی
ادامااه مااییابااد (سااادو  ،سااادو و رو یااز .)9921 :6590 ،0عواماال تنتیکاای ،عصاابیشاایمیایی،
فیزیولوتیکی ،مزاری و محیطی از عوامل موثر در اباتالی ایان اخاتالل مایباشاند (انادراس6592 ،؛
انجماان روانپزشااکی آمریکااا26 :6599 ،؛ سااادو و همکاااران9996 ،9999 :6590 ،؛ براهمبااات 2و
همکاران .)6592 ،این اختالل با کاهش تواناییهای اررایی در مدرسه و پیشرفت تحصایلی ،کااهش-
مهارتهای ارتماعی ،طرد ارتماعی و در بزرگسانن کاهش کارکرد ،پیشرفت ،حضور شغلی پایینتر و
احتمال بیشتر بیکاری و همچنین افزایش تعارضهای بینفردی همراه است .افزایش بروز اختاللهای
سلو  ،ضدارتماعی ،مصرف مواد و خوردن ،مشکالت خواب ،رفتارهای پرخطر رنسی ،زندانیشادن-
های بیشتر ،افکار خودکشی ،روابط مختل خانوادگی و با همساانن ،تخلفاات و تصاادفات راننادگی و
افزایش درصد چاقی از رمله پیامدهای این اختالل مایباشاند (انادراس6592 ،؛ انجمان روانپزشاکی
آمریکا29 :6599 ،؛ براهمبات و همکااران6592 ،؛ ماش و ولاف6592 ،9؛ مولیناا و پلهاام .)6594 ،9از
سوی دیگر ،بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد خانوادههای کودکان مبتالبه اختالل نقاص توراه-
بیشفعالی در معرض خطر بانیی برای مشکالت روانشناختی و رسمی ،استرس خانوادگی و والادینی،
روابط والد-فرزندی درهم گسیخته ،افزایش تعارضهای زناشویی ،ردایی و طالق و همچنین کااهش
خودکارآمدی ،رضایت والدینی و کیفیت زندگی قرار دارناد (ماش و ولاف6592 ،؛ رانساتون 1و ماش،
6559؛ لبوویتز6599 ،95؛ هادی ،ثاقبی ،غنیزاده و منتظری .)6599 ،9با وراود ایان ماادران کودکاان
)1. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD
2. Andrus
)3. American Psychiatric Association (APA
4. Huang, Weng & Ho
5. Sadock, Sadock & Ruiz
6. Brahmbhatt
7. Mash & Wolfe
8. Molina & Pelham
9. Johnston
10. Leibowitz
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مبتالبه این اختالل در معرض خطر بیشتری قرار دارند ،عالیم آسیبشناختی بیشتری را تجرباه مای-
کنند و در نتیجه از سالمتروان کمتری برخوردار میباشند .ادبیات پژوهش نیز نشان میدهاد ماادران
کودکان مبتالبه این اختالل سطوح باانتری از اساترس والادینی ،انازوای ارتمااعی ،تارس از طارد
ارتماعی و همچنین عالیم اضطراب و افسردگی بیشتری نسبت به مادران کودکان غیارمبتال تجرباه
میکنند (پیترز و رکسون6551 ،6؛ پیمنتال ،ویارا-ساانتوس ،ساانتوس و ولاه6599 ،9؛ ذوقایپایادار،
قاسمی ،بیات ،صنایعیکمال9914 ،؛ شفاعت و تیرگری.)9915 ،
یکی از عواملی که میتواند منجر به پیامدهای منفای و رفتارهاای نادرسات و همچناین کااهش
کیفیت پایین زندگی این مادران شود ،باورهای غیرمنطقی 4اسات (رفیعای9916 ،؛ لاکزایای9916 ،؛
کاپ ،بولدا  ،روت ،سایاگ و دلورم .)6599 ،0بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد کاه باین باورهاای
غیرمنطقی ،سالمت رسمی (مثل ،آسم ،درد ،نشانگرهای التهابی پالسمایی) و روانی (مثل ،افساردگی،
اضطراب ،خشم ،احساس گناه ،انزوای ارتماعی ،رفتارهای غیرررأتمندانه ،اضطراب فراگیر و نگرانای،
اضطراب امتحان ،اضطراب ارتماعی ،اختالل مصرف مواد) رابطه وراود دارد (دیویاد ،لاین و الایس،2
 .)6551این باورها ،باورهایی سفت و سخت ،نادرست یا غیرمنطقی ،خودشکن ،مطلق و ناهماهنگ باا
واقعیت هستند .در مقابل ،باورهای منطقی ،انعطافپذیر ،کارآمد ،منطقی و هماهنگ با واقعیات مایباشاند
(دیوید و همکاران6551 ،؛ وینر و کریگهد .)12 :6595 ،9آنها سبب افزایش پذیرش خود و مقابلاه بهنجاار
با رویدادهای استرسزا و کاهش آسیبپذیری به پریشانیهای روانشاناختی مایشاوند و همچناین نقاش
مهمی در رسیدن به اهداف با ارزش بازی میکنند (دیوید و همکاران .)6551 ،با توراه باه اینکاه ماادران
کودکان مبتالبه نقص توره-بیشفعالی نمیتوانند رفتار کودکان خود را کنترل کنند ،از ایانرو بسایاری از
این والدین تصور میکنند مهارت کمی برای والدبودن دارند و در نقش خاود باه خاوبی عمال نمایکنناد
(خدایاریفرد و سهرابی .)999 :9915 ،همچنین خود را مسئول و مقصر باروز ایان اخاتالل در فرزندشاان
قلمداد کرده و نگران این میباشند که رفتار و شیوه تربیت آنها باعث ایجاد چنین مشکلی شده باشد .کااپ
و همکاران ( )6599نشان دادند که بین باورهاای غیرمنطقای والادین کودکاان مباتال باه خاتالل نقاص
توره/بیشفعالی و راهبردهای مقابله هیجان مدار و کیفیت پایین زندگی رابطاه وراود دارد .رابطاه وراود
1. Hadi, Saghebi, Ghanizadeh, & Montazeri
2. Peters & Jackson
3. Pimentel, Vieira-Santos, Santos & Vale
4. irrational beliefs
5. Cappe, Bolduc, Rougé, Saiag & Delorme
6. David, Lynn & Ellis
7. Winer & Craighead
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دارد .رفیعی ( )9916در بررسی خود دریافت که والدین کودکان مبتالبه اختالل نقص توراه/بایشفعاالی
نمرههای بانتری در باورهای غیرمنطقی نسبت به مادران عادی کسب میکنند.
بررسی ادبیات پژوهش همچنین نشان میدهد بین کنشهای اررایی 9و باور به بدشانس بودن به
عنوان یک باور غیرمنطقی رابطه ورود دارد (متلبی ،دی ،پینتو ،هوگان و وود6599 ،؛ مارتیندلکاامپو
ریس ،فاگتا 6و متلبی .)6590 ،کنشهای اررایی به مجموعهای از فرایندهای روانی از باان باه پاایین
اشاره دارد که به هنگام تمرکز و تورهکردن مورد نیاز میباشند (دایموند .)6599 ،9کنشهاای اررایای
به فرایندهای مرتبه بانتری اشاره دارند که به نظارت و کنترل بر افکار/اعمال و تسهیل رفتار هدفمند
کمک میکنند (نیلسن ،رینتز ،اثیر و ماوروز .)6592 ،4کانشهاای اررایای شاامل ساه کانش اصالی
بازداری ،حافظه فعال و انعطافپذیری شناختی میباشند (متلبی و همکااران6599 ،؛ دایموناد.)6599 ،
اگرچه در بررسی ادبیات پژوهش مطالعهای در مورد کنشهای اررایی مادران کودکان مبتالبه اختالل
نقص توره-بیشفعالی مشاهده نگردید ،با ورود این هیوز ،لیبویر و بیاوارد )9119( 0باا مقایساه ساه
گروه از والدین کودکان مبتالبه اتیسم ،ناتوانی یادگیری و سالم دریافتند کاه نسابت قابال تاورهی از
والدین کودکان مبتالبه اتیسم اختالل در کنشهای اررایی بهخصاو

مهاارتهاای برناماهریازی و

انعطافپذیری توره را نشان میدهند .بعالوه ،استرس والدینی ،غام ،تنهاایی ،محرومیات از خاواب و
سایر عوامل دیگر میتوانند کنشهای اررایی مادران کودکان مبتال را تحت تاثیر قرار دهند .از ساوی
دیگر اگرچه در ادبیات پژوهش برای مدتها باور افراد در مورد شانس بر اساس نظریه باور غیرمنطقی
الیس تبیین میشد .اما در فرضیه نقص اررایی شانس 2بیاان مایشاود کاه باورهاای افاراد در ماورد
بدشانس بودن با نقص در کارکردهای اررایی یا سطوح پاایینتار کارکردهاای اررایای مارتبط اسات
(متلبی و همکاران .)6599 ،دو مسیر علی احتمالی اساس این فرضیه را شکل میدهد .ابتدا ،نقاص در
کارکردهای اررایی ممکن است اثر منفی بر توانایی افراد رهت رسیدن موفقآمیز به اهدافشان داشاته
باشد .دوم افرادی که اعتقاد به بدشانس بودن خود دارند در اشتغال به کارکردهای اررایای ماورد نیااز
برای تکمیل موفقیتآمیز اهداف اصلی شکست میخورند (ماارتیندلکاامپو ریاس ،فاگتاا 9و متلبای،
1. executive functions
2. Martin del Campo Rios & Fuggeta
3. Diamond
4. Nilsen, Rints, Ethier & Moroz
5. Hughes, Leboyer & Bouvard
)6. Dysexecutive Luck Hypothesis (DLH
7. Martin del Campo Rios & Fuggeta
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 .)6590در همین راستا ملتبی و همکاران ( )6599دریافتند که عالیم نقص اررایای پایشبینایکنناده
باور افراد در مورد بدشانسی میباشند .بعالوه ،عالیم نقص اررایی رابطه معناداری با باور به بدشانس-
بودن و باورهای غیرمنطقی دارند .مارتیندلکامپو ریس و همکاران ( )6590نیز دریافتناد کاه باین دو
گروه بدشانس و کنترل در فرایندهای کنترل توره تفاوت معنادار ورود دارد.
گروهدرمانی رفتاری عقالنی هیجانی 9میتواند یکی از درماانهاای ماورد اساتفاده رهات بهباود
باورهای غیرمنطقی و عوامل مرتبط با آن از رمله کنشهای اررایی باشد .این رویکرد هم یک نظریه
شخصیت و هم یک روش رواندرمانی است که توسط آلبرت الایس 6ایجااد شاده اسات .بعاالوه ،باه
عنوان یک سیستم رامع تغییر شخصیت ،روشهای درمان شناختی ،هیجانی و رفتاری را باا یکادیگر
ترکیب میکند (الیس699 :6595 ،؛ ورنون .)6592 ،9این درمان با استفاده از یک رویکارد فلسافی در
تالش است یک تغییر کلی در سیستم باور و فلسفه زندگی مرارع بهورود آورد و کارکرد او را در خارج
از محیط درمان بهبود بخشد .همچنین در این درمان اعتقاد بر این است که اگرچه رویدادهای فعاال-
کننده ( )Aبهطو قابل تورهی به پیامدهای هیجانی و رفتااری ( )Cکماک مایکنناد ،باا وراود ایان
باورهای افراد ( )Bدر مورد رویدادهای فعالکنناده ( )Cمهمتار مایباشاند و باهطاور مساتقیم علات
پیامدهای هیجانی و رفتاری هستند .از اینرو ،پیامدهای مختلکننده میتوانند بواسطه چالش عقالنای
و رفتاری باورهای غیرمنطقی کاهش یابند (الیس .)650 :6595 ،سرانجام ،هادف اصالی ایان درماان
کمک به مرارعان رهت بهبود کارکردهای شاناختی ،هیجاانی و رفتااریشاان از طریاق شناساایی و
چالش مستقیم با باورهای نابهنجاری است که با توانایی آنها رهت پیگیری و تحقاق اهاداف تاداخل
میکند (دیوید و همکاران .)6551 ،در نهایت ،اگرچه در بررسای ادبیاات پاژوهش ،مطالعاهای دربااره
اثربخشی گروه درمانی عقالنی هیجانی رفتاری بر کنشهای اررایی مادران کودکان مبتالبه نارساایی
توره – بیشفعالی مشاهده نگردید ،با این ورود ،لکزایی ( )9916دریافت که این درمان اثر معناادای
بر کاهش باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتالبه اختالل نارسایی توره-بیشفعاالی دارد .بعاالوه
دهقانی ( )9910با بررسی گروهی از مادران کودکان مبتالبه اتیسام دریافات کاه ماداخالت شاناختی
رفتاری میتوانند سبب بهبود باورهای غیرمنطقی این مادران شوند .از اینرو ،با توره باه نارخ شایوع
اختالل نارسایی توره -بیشفعالی ،اختالل قابلتوره این اختالل در کارکردهای مختلف این ماادران،
)1. Rational Emotive Behavior Group Therapy (REBGT
2. Albert Ellis
3. Vernon
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نقش و اهمیت سالمتروان مادران ،پژوهش در صدد پاسخ به این ساوال باود کاه آیاا گاروهدرماانی
عقالنی هیجانی رفتاری بر کنشهای اررایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتالباه نارساایی
توره-بیشفعالی اثر دارد.
روش شناسي
پژوهش حاضر از نظر هدف رزو پژوهشهای کااربردی و از نظار شایوه گاردآوری دادههاا رازو
پژوهشهای نیمهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون باا گاروه کنتارل میباشاد .رامعاه آمااری ایان
پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مبتالبه اختالل نقص توره-بیشفعالی مرارعه کنناده باه مراکاز
مشاوره شهر بجنورد بود .نمونه آماری شامل  95نفر از مادران کودکان مبتالبه اختالل نقاص توراه-
بیشفعالی مرارعهکننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش و پرتوی بودند که طی مدت چهار ماه و بر
اساس مال های ورود و خروج به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .پس از تشریح اهمیات
و اهداف پژوهش به تصادف در سه گروه آزمایش ،مداخلاهنماا و کنتارل راایگزین شادند .دو نفار از
مادران کودکان گروه آزمایش با توره به معیارهاای خاروج ،از گاروه آزماایش خاارج شادند .پاس از
هماهنگی با مراکز مشاوره شهر بجنورد و همچنین مادران کودکاان مباتال باا اساتفاده از پرسشانامه
باورهای غیرمنطقی و آزمون برج لندن از آنها پیشآزمون و پس آزمون بهعمل آماد .درماان گروهای
عقالنی هیجانی رفتاری در  9رلسه  15دقیقهای ،به صورت گروهی و هر هفته دو رلسه برای گاروه
آزمایش به اررا درآمد و گروه مداخله نما نیز تحت آموزش مهارتهای کامپیوتری قرار گرفتند .آنها نیز
در  9رلسه  15دقیقهای به صورت گروهی و هر هفته دو رلسه مهارتهای ورد و ویندوز 9را آماوزش
دیدند و برای گروه کنترل هیچ برنامهای اررا نشد .دادههای پژوهش باا اساتفاده از آزماون خایدو و
تحلیل کوواریانس چند متغیره و همچنین بهکمک نرم افزار آماری  SPSS22تحلیل شدند.
ابزارهای پژوهش عبارتند از:
پرسشنامه باورهای غیرمنطقی :6ابزاری  955مادهای است که توسط رونز )9121( 9تهیاه شاده و
شامل  95خرده مقیاس توقع تایید از دیگران ،انتظاارات بایشاز حاد از خاود ،سارزنشکاردن خاود و
دیگران ،واکنش به درماندگی همراه با ناکامی ،بیمسائولیتی هیجاانی ،توراه مضاطربانه ،ارتنااب از
1. word & windows
)2. Irrational Beliefs Test (IBT
3. Jones
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مشکل ،وابستگی ،درماندگی در برابر تغییر و کمالگرایی میباشد .در این آزماون از شارکتکننادگان
خواسته می شود میزان موافقت خود را با هر سوال با استفاده از یک مقیاس لیکرت پنج درراهای (باه
شدت موافقم تا به شدت مخالفم) در دامنهای از  9تاا  0گازارش کنناد .اعتباار ایان آزماون باهروش
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای  95خردهمقیاس آن  5/40تا  5/96گزارش شده اسات .بعاالوه،
اعتبار آن به روش بازآزمایی  5/16بوده است (راونز .)9121 ،در مطالعاه عباادی و معتمادین ()9994
تعداد سوالها از  955ماده به  45ماده و چهار عامل درماندگی در برابر تغییر ،توقاع تاییاد از دیگاران،
ارتناب از مشکل و بی مسئولیتی هیجانی کاهش یافتاه اسات .همچناین میازان اعتباار آن باه روش
همسانی درونی و تصنیف برای کل آزمون و چهار عامل عامل درماندگی در برابر تغییر ،توقاع تاییاد از
دیگران ،ارتناب از مشکل و بیمسئولیتی هیجانی  5/96تا  5/94گزارش شاده اسات .آنهاا همچناین
دریافتند که این آزمون از روایی سازه ،محتوایی و همگرای خوبی برخوردار است.
آزمون برج لندن :9ابتدا در سال  9196توسط شالیس 6رهت سنجش کارکردهای اررایی تادوین شاده
است و امروزه نیز به عنوان یک آزمون غربالگری نوروسایکولوتیکال برای افراد مبتالبه صدمۀ قشر
پیشانی مورد استفاده قرار میگیرد .بعالوه ،این آزمون ابزار ارزشمندی برای بررسی نوروسایکولوتیکال
افراد مبتالبه نقایصشناختی احتمالی و همچنین سنجش مهارتهاای برناماهریازی و مسائلهگشاایی
است .آزمون اصلی شامل سه میله چوبی با طولهای متفاوت نصب شده بر روی یک پایه میباشد .در
موقعیت شروع سه توپ (قرمز ،سبز و آبی) بر روی میلهها قرار داده میشود .سپس از افاراد خواساته
میشود تا مجموعهای از مهرههای رنگی قرار داده شده بر سه میلۀ عمودی را برای رورشدن با یک
هدف مشخص رابهرا کنند .پایایی این آزمون به روش همساانی درونای  5/91گازارش شاده اسات
(لزا  ،هاویسن و لورینگ .)6554 ،9ضریب همبستگی مربوط به اعتبار همزمان این آزمون با آزماون
مازهای پروتئوس  5/49گزارش شده است (کریکورین ،باارتو و گای .)9114 ،4در پاژوهش حاضار
پایایی آزمون به روش همسانی درونی  5/90بود.
پروتکل گروهدرمانی عقالنی هیجانی رفتاری :رلسات گروهدرمانی عقالنی هیجانی رفتااری باه شارح
زیر تدوین و توسط نویسنده مسئول اررا گردید:
)1. Tower of London Test (TOL
2. Shallice
3. Lezak, Howieson & Loring
4. Krikorian, Bartok & Gay
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جلسه اول :ایجاد ارتباط اولیه خوشآمدگویی و آشنایی اعضای گروه با درمانگر و یکدیگر ،ایجااد ارتبااط باا
اعضای گروه ،شرح اهداف و قوانین گروه از رمله عدم غیبیت ،شرکت به موقع در رلسات ،انجام تکالیف ،بیان
اصل رازداری و احترام متقابل اعضای گروه به یکدیگر ،توصیف کلی از رویکرد درمانی.
جلسه دوم :توضیح ارزشهای درمان توضیح  95ارزش خطررویی ،واقعبینی ،تحمل زیاد ناکامی ،مسئولیت-
فردی در قبال آشفتگی ،نفعشخصی ،خودگردانی ،تحمل ،قبول عدم قطعیت ،انعطافپذیری و تعهد.
جلسه سوم :توضیح رابطه  ABCسنجش مداخالت ( Bباورهای غیرمنطقی) در مورد هر یک از شارکت-
کنندگان .تکلیف خانگی :یادداشت چند مورد از موقعیتهای ناراحتکننده در منزل.
جلسه چهارم :ارتباط باورها با هیجانها و اصول شناختدرمانی بررسی تکلیاف و ماروری از رلساه قبال،
مرتبط ساختن باورهای غیرمنطقی با هیجانهای پریشانکننده .تکلیف خانگی :یادداشات باورهاای منطقای و
غیرمنطقی در مورد حداقل چهار اتفاق به وقوع پیوسته در منزل).
جلسه پنجم :مجادله و رویارویی با عقاید غیرمنطقی چالش با باورهای غیرمنطقی باا اساتفاده از روشهاای
مختلف مثل ایفاینقش ،شوخطبعی و الگوسازی بررسی تکلیف رلسه قبل رهات افازایش آگااهی ماادران در
مورد شیوه برخوردشان.
جلسه ششم :ترغیب مادران رهت تغییر باورهایشان بررسی طرحوارههای مادران و کماک باه آنهاا رهات
تغییر باورهایشان ،رایگزینی باورهای غیرمنطقی باا باورهاای منطقای .تکلیاف خاانگی :راایگزینی باورهاای
غیرمنطقی با باورهای منطقی طی رلسات و یادداشت نتیجه برخورد فرزند برای رلسه بعد.
جلسه هفتم :بررسی رابطه  ABCدر رابطه با موارد مورود در منزل برای هر یک از شرکتکنندگان بررسی
هر یک از موارد یادداشتشده رهتآگاهی شرکتکنندگان از عقالنیبودن عقاید و راایگزینی عقایاد عقالنای
بهرای آنها رهترفتار بهتر در منزل .جلسه هشتم :کمک شرکتکنندگان به یکدیگر و تعمیم موارد آموخته
شده در این رلسه از یکی از شرکتکنندگان خواسته میشود یک مشکل (باور غیرمنطقای) را توضایح دهاد و
بقیه رهت حل آن راه حل ارایه دهند .در صورت موفقیت در این مرحله ،درمان خاتمه یافتاه و همچناین پاس
آزمون اررا میشود.

معیار ورود مادران کودکان مبتالبه اختالل نارسایی توره-بیشفعالی به نمونه مورد بررسی داشتن
کود

 9-96ساله مبتالبه اختالل نارسایی توره-بیشفعالی ،عدم شارکت همزماان در برناماههاای

رواندرمانی دیگر در طول انجام پژوهش و رضایت آگاهانه آنها بود .معیارهای خروج نیز شامل غیبت
بیش از یک رلسه در درمان ،شرکت همزمان در سایر برنامههای درمانی دیگر و عدم تمایل شارکت-
کنندگان به ادامه همکاری در پژوهش بود.
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يافتهها
میانگین سنی شرکتکنندگان گروه آزمایش ،مداخلهنما و کنترل باه ترتیاب برابار ،96/99±9/56
 99/65±9/66و  95/95±6/99بود .بعالوه ،تفاوت معنیداری بین میانگین سنی (،df=60 ،P<5/50
 )F=5/95و وضعیت تحصیلی آنهاا ( )6=5/01 ،P<5/50وراود نداشات .در رادول  9یافتاههاای
توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارایه شده است.
ردول  .9یافتههای توصیفی مربوط به متغیر کنشهای اررایی و باورهای غیرمنطقی
گروه

متغیر

پسآزمون

پیشآزمون

متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

در

آزمایش
مداخلهنما
کنترل

01
02/95
29/95

0/09
0/99
9/16

90/29
05/15
49

4/95
6/90
4/94

بی
هیجانی

توقع تایید از
دیگران

آزمایش
مداخلهنما
کنترل
آزمایش
مداخلهنما
کنترل

90/05
94/95
99/95
99/90
65/65
99/15

2/96
2
0/19
4/99
9/91
0/99

69
94
94
1/60
99/95
91/65

9/99
4/52
4/99
9/41
9/40
6/22

نمره
باورهای
غیرمنطقی
کنشهای
اررایی

درماندگی
مقابل تغییر

ارتناب
مشکل

از

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

مسئولیتی

آزمایش
مداخلهنما
کنترل

91/29
99/95
99/65

0/62
0/54
0/49

99/29
99/65
96/45

9/92
4/04
4/45

کل

آزمایش
مداخلهنما
کنترل
آزمایش
مداخلهنما
کنترل

906/99
949/95
941/95
61
69/45
69/95

9/69
9/41
95/56
9/25
6/94
6/26

90/05
990/65
996/25
94/29
69/95
69/25

2/56
2/41
0/19
5/06
9/52
6/92

در پژوهش حاضر از آزمون تحلیل کوواریانس یکمتغیره برای تعیین معنیداری تفاوت میان ساه
گروه آزمایش ،مداخلهنما و کنترل استفاده شد .ابتدا برای بررسای پایشفارض طبیعای باودن توزیاع
دادهها ،همگنی واریانس متغیرها ،همگنی مااتریس واریاانس-کوواریاانس و شایبخاط رگرسایون از
آزمااون کااالموگروف-اساامیرنوف ،آزمااون لااون ،آزمااون باااکس و  Fاسااتفاده گردیااد .نتااایج آزمااون
کالموگروف-اسمیرنوف نشان داد که متغیرهای پژوهش دارای توزیاع طبیعای مایباشاند (،P<5/59
ردول  .)6معنیداری آماری این شاخص بهطور آرمانی در سطح آلفای  5/559بیانگر تخطی از نرماال
بودن تکمتغیری است ( .) 99آزمون لون نشان داد که واریانس همه متغیرهای پژوهش بین سه گاروه
برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنیدار ندارند ( ،P>5/50ردول  .)6سرانجام ،آزمون یکسانی شیبخط
رگرسیون نیز برای گروههای آزمایش و کنترل یکسان است ( .)P<5/50از اینرو ،اساتفاده از تحلیال
کوواریانس یک متغیره بالمانع است (ردول  9و .)4
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ردول  .6بررسی مفروضههای طبیعی بودن توزیع دادهها و همگنی واریانس متغیرهای پژوهش
همگنااااااااای
طبیعی بودن
واریانسها
P
پاااایش پاااااس F
آزمون
آزمون
5/62 9/49 5/550
5/59

متغیر

متغیر

طبیعی بودن
پاایش
آزمون
5/65

همگنی واریانس

پاااس
آزمون
5/54

F

P

6/99

5/59

باااایمساااائولیتی
درمانااادگیدر مقابااال
هیجانی
تغییر
5/96 5/59 5/65
 5/99 9/65نمرهکلباورها
5/59
5/65
توقع تایید از دیگران
5/20 5/91 5/59
 5/96 9/99کنشهای اررایی
5/65
5/52
ارتناب از مشکل
ردول  .9نتایج تحلیلکوواریانس یکمتغیره مربوطبه سهگروه در متغیر باورهای غیرمنطقی و کنشهایاررایی
مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

P

گروه
خطا
گروه

96999/64
149/19
995/66

6
64
6

2499/26
91/41
15/99

926/05

5/5559

خطا

99/92

64

9/45

منبع تغییرات
باورهای غیرمنطقی
کنشهای اررایی

5/96
5/06

24/50

5/5559

ردول  .4نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی درباره متغیر باورهای
متغیر

 )9گروه

 )6گروه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معنیداری

باورهای غیرمنطقی

آزمایش

مداخلهنما
کنترل
کنترل

*-41/99
*-49/99
6/25

9/59
9/59
6/99

5/5559
5/5559
9

مداخلهنما
کنترل
کنترل

*0/05
*0/94
5/94

5/09
5/02
5/04

5/5559
5/5559
9

مداخلهنما
کنشهای اررایی

آزمایش
مداخلهنما

غیرمنطقی و کنشهایاررایی

نتایج ردول شماره  9نشان میدهد که پس از کنترل اثر پیشآزماون ،تفااوت نمارههاای پایش-
آزمون -پسآزمون سه گروه برای متغیر کنشهای اررایای و باورهاای غیرمنطقای معنایدار اسات و
میانگین نمرههای گروه آزماایش در متغیار کانشهاای اررایای ( )F=24/50 ،P>5/50و باورهاای-
غیرمنطقی ( )F=926/05 ،P>5/50بهطور معنیداری بیشتر و کمتر از گروههای کنترل و مداخلاهنماا
است .نتایج ردول شماره  4نیز نشان میدهد تفاوت معنیداری بین میانگین نمره کنشهای اررایی و
باورهای غیرمنطقی گروه آزمایش با گروه مداخلهنما و کنتارل وراود دارد ( ،)P>5/50باا وراود ایان
تفاوتی بین میانگین نمرههای دو گروه مداخلهنما و کنترل ورود ندارد ( .)P<5/50عالوهبراین ،نتاایج
همگنااای مااااتریس واریاااانس-کوواریاااانس ابعااااد باورهاااای غیرمنطقااای (،F=9/556 ،P<5/50
 )Box's M=62/49نشان داد که پیشفرض همگنی ماتریس واریاانس-کوواریاانس رعایات شاده

19

اثربخشی گروهدرمانی عقالنی هیجانی رفتاری بر کنشهای اررایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان

است .آماره چند متغیری نمبدای ویلکز نیز برای ابعاد باورهای غیرمنطقای ()F=91/21 ،P>5/5559
معنیدار بود .از اینرو ،استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره بالمانع است (ردول  0و .)2
ردول  .0نتایج تحلیلکوواریانس چندمتغیره مربوطبه سهگروه آزمایش ،مداخلهنما و کنترل در متغیر ابعاد باورهای غیرمنطقی
منبع تغییرات
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا

درماندگی در مقابل تغییر
توقع تایید از دیگران
ارتناب از مشکل
بیمسئولیتی هیجانی

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

P

9549/99
990/10
249/92
091/99
469/29
909/29
9625/09
969/11

6
69
6
69
6
69
6
69

064/92
90/54
969/19
69/09
699/99
9/99
295/61
90/22

94/90

5/5559

99/94

5/5559

69/10

5/5559

45/69

5/5559

ردول  .2نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی درباره ابعاد باورهای غیرمنطقی
متغیر
درماندگی
مقابل تغییر

در

توقع تایید از
دیگران
ارتناب از مشکل

بیمسئولیتی
هیجانی

 )9گروه

 )6گروه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

آزمایش

مداخلهنما
کنترل
کنترل
مداخلهنما
کنترل
کنترل
مداخلهنما
کنترل
کنترل
مداخلهنما
کنترل
کنترل

*-90/99

9/19
6/59
6/51
6/26
6/99
6/99
9/90
9/49
9/40
9/19
6/59
6/99

مداخلهنما
آزمایش
مداخلهنما
آزمایش
مداخلهنما
آزمایش
مداخلهنما

*-95/14
4/99
*-99/29
*-95/69
9/99
*-9/09
*-95/59
-6/09
*-94/00
*-92/95
-9/90

سطح معنیداری
5/5559
5/5559
5/51
5/559
5/554
9
5/5559
5/5559
5/69
5/5559
5/5559
9

نتایج ردول  0نشان میدهد که پس از کنترل اثر پیشآزمون ،تفاوت نمرههای پیشآزمون -پس-
آزمون سه گروه برای متغیر ابعاد باورهای غیرمنطقی معنیدار است و میانگین نمرههای گروه آزمایش
در ابعاااد درماناادگی در مقاباال تغییاار ( ،)F=94/90 ،P>5/50توقااع تاییااد از دیگااران (،P>5/50
 ،)F=99/94ارتناب از مشکل ( )F=69/10 ،P>5/50و بیمسئولیتی هیجانی ()F=45/69 ،P>5/50
بهطور معنیداری کمتر از گروههای کنترل و مداخلهنما است .نتایج ردول  2نیز نشان میدهد تفااوت
معنیداری بین میانگین نمره ابعاد باورهای غیرمنطقی گروه آزمایش با گروه مداخلهنما و کنترل ورود

14

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 26

دارد ( ،)P>5/50با ورود این تفاوتی بین میانگین نمرههای دو گروه مداخلهنما و کنترل وراود نادارد
(.)P<5/50
بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی عقالنی هیجاانی رفتااری بار کانشهاای
اررایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتالبه نارسایی توره-بیشفعالی انجاام گردیاد .نتاایج
پژوهش حاضر مشابه یافتههای قبلی مانند (لاکزایای )9916 ،نشاان داد کاه گاروهدرماانی عقالنای
هیجانی رفتاری اثر معناداری بر کاهش باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتالبه نارساایی توراه-
بیشفعالی گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخلهنما و کنترل دارد .در تبیین نتایج فوق میتوان گفت
گروهدرمانی رفتاری عقالنی هیجانی با اساتفاده از یاک رویکارد فلسافی و باا اساتفاده از روشهاا و
تکنیکهای مختلف یک تغییر کلی در سیستم باور و فلسفه زندگی مادران کودکان مبتالباه نارساایی
توره-بیشفعالی بورود میآورد و عملکرد آنها را در خارج از محیط درمان بهباود مایبخشاد (الایس،
 .)6595این درمان با کمک به شناسایی احساسها و رفتارهای کژکار و همچنین باورهای غیرمنطقای
مادران کودکان مبتالبه نارسایی توره-بیشفعالی ،آنها را ترغیب به بازسازی باورهای غیرمنطقیشاان
و اتخاذ باورهای کارآمد و منطقایتار باه منظاور افازایش پاساخهاای هیجاانی ،شاناختی و رفتااری
بهنجارشان میکند (دیوید و همکاران6551 ،؛ الیس .)6595 ،همچنین با ایجاد همادلی و اشاترا در
مشکل استرس روانشناختی آنها را کاهش میدهد (الیس6595 ،؛ توکلیزاده ،دشتی و پناهی.)6596 ،9
در مجموع ،این درمان با بسط فلسفه عقالنای زنادگی آنهاا منجار باه کااهش پریشاانی هیجاانی و
رفتارهای خودشکن و همچنین افزایش توان رهبری یک زندگی شادتر و رضاایتبخاشتار مایشاود
(ورنون.)692 :6592 ،
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که گروهدرمانی عقالنی هیجانی رفتاری اثر معنیداری بر
کنشهای اررایی مادران کودکان مبتالبه نارسایی توره-بیشفعالی دارد .در بررسی ادبیاات پاژوهش،
مطالعهای همسو یا ناهمسو با یافتههای این پژوهش مشاهده نشد ،اما نتایج مطالعات قبلی نشان می-
دهد که کنشهای اررایی رزو مهارتهای ضروری برای سالمتروانی و رسمی ،موفقیت در تحصیل
و زندگی و همچنین رشد شناختی ،ارتماعی و روانشناختی میباشند .بعالوه این کانشهاا مایتوانناد
تحت تاثیر استرس ،غم ،تنهایی ،محرومیت از خواب و سالمت رسمانی افراد قرار گیرند .بهطوری کاه
آثار مخرب هر یک را میتوان در سطوح فیزیولوتیکی و نوروآناتومیکال قشر پیشپیشانی و همچناین
در سطوح رفتاری بهخصو کنشهای اررایی بدتر (مثل ،استدنل و حلمسئله ضعیفتر ،فراماوش-
1. Tavakolizadeh, Dashti & Panahi
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کردن چیزها و توانایی مختل برای نظم و کنترل خود) مشاهده کرد (دایموند .)6599 ،از ساوی دیگار
مادران کودکان مبتالبه اختالل نقص توره-بیشفعالی سطوح باانتری از اساترس والادینی ،انازوای
ارتماعی ،ترس از طرد ارتماعی ،شکایات رسمانی ،وسواس-اربار ،حساسیت باینفاردی ،افساردگی،
اضطراب ،خصومت ،ترس مرضی ،افکار پارانو ید و روانپریشی را نسبت به مادران کودکاان غیارمبتال
تجربه میکنند (پیترز و رکسون6551 ،؛ پیمنتل و همکاران6599 ،؛ ذوقایپایادار و همکااران9914 ،؛
شفاعت و تیرگری .)9915 ،این عوامل میتوانند کنشهای اررایی ایان ماادران را تحات تااثیر قارار
دهند .از اینرو در تبیین نتایج فوق میتوان گفت گروهدرمانی رفتاری عقالنی هیجاانی باا کماک باه
شناسایی احساسها و رفتارهای کژکاار و همچناین باورهاای غیرمنطقای ماادران کودکاان مبتالباه
نارسایی توره-بیشفعالی ،آنها را ترغیب به بازسازی باورهای غیرمنطقیشان و اتخاذ باورهای کارآماد
و منطقیتر به منظور افزایش پاسخهای هیجانی ،شناختی و رفتااری بهنجارشاان مایکناد (دیویاد و
همکاران6551 ،؛ الیس .)6595 ،بعالوه با تجهیز آنها به ابزارهای مسئلهگشایی و مدیریت استرس باه
آنها رهت مدیریت باورهای غیرمنطقی و پیامدهای هیجانی و رفتاریشان کمک میکند (چیف ،راس،
باترفیلد و پاریس .)6590 ،9همچنین با ایجاد همدلی و اشترا در مشکل استرس روانشناختی آنهاا را
کاهش میدهد (الیس6595 ،؛ توکلیزاده و همکاران .)6596 ،عواملی که در نهایت میتوانند بواساطه
کاهش استرس والدینی ،غم ،تنهایی و انزوای ارتماعی ،ترس از طرد ارتماعی ،محرومیت از خاواب و
و افزایش سالمت رسمانی منجر به بهبود کنشهای اررایی مادران کودکاان مبتالباه نقاص توراه-
بیشفعالی شوند.
در مجموع ،نتایج این پژوهش نشان داد که گروهدرمانی عقالنی هیجانی رفتاری نقش مهمای در
بهبود کنشهای اررایی و کاهش باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتالبه نارسایی توراه-بایش-
فعالی دارد .بنابراین ،باتوره به نرخ شیوع اختالل نارسایی توره -بیشفعالی و تاثیر آن بر کارکردهاای
مختلف افراد و اعضای خانواده و همچنین نقش و اهمیت سالمتروان مادران کودکاان مبتالباه ایان
اختالل ،مشاوران ،رواندرمانگران و سایر متخصصان حوزه بهداشتروان میتوانند اثار گاروهدرماانی
عقالنی هیجانی رفتاری را در بهبود کنشهای اررایی و کاهش باورهای غیرمنطقی ماادران کودکاان
مبتالبه این اختالل در نظر بگیرند .محدودیت اول این پاژوهش عادم انجاام آزماون پیگیاری بارای
بررسی ماندگاری اثر مداخله درمانی بود .لذا ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از دورههای پیگیری
رهت بررسی ماندگاری این اثر استفاده شود .دومین محدودیت این پژوهش این است که باه صاورت
مقطعی در مورد گروهی از مادران کودکان مبتالبه نارسایی توره-بیشفعالی انجام شده است ،از این-
رو ،پژوهشهای طولی میتوانند اطالعات بیشتری در این زمینه فراهم سازند.

1. Ciff, Rus, Butterfield & Parris
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