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Abstract
Background&Objective: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of group cognitive-behavioral training in reducing the
psychological problems and irrational beliefs of mothers of children with intellectual disabilities. One of the experiences for each family is the
management of a child with a disability or chronic illness. Among the developmental disabilities, intellectual disability is the most common
psychiatric disorder in children and adolescents. The birth and presence of a child with an intellectual disability in any family can be considered
as an undesirable and challenging event that can lead to stress, frustration, sadness, and despair. Excessive roles that are imposed on the parents
due to the birth of a child with disability create a lot of stress for them. Mothers can be at increased risk of these problems, placing them at great
risk of mental disorders compared to mothers of normal children. On the other hand, researchers find that many of the problems of mothers with
children with intellectual disabilities are the result of their irrational beliefs. Irrational beliefs are negative thoughts that dominate the individual's
mind and are a determinant factor in how to interpret events and regulate the quality and quantity of behaviors and emotions. The irrational
beliefs of these mothers have an effect on their behavior and cognitive dissonance and can change their interaction with their children.
Methods: The present study is of the applied type regarding purpose. The research method was quasi-experimental, with a pretest, post-test, and
a control group. The population of this study included all mothers of children with severe intellectual disabilities under the auspices of Abarkouh
Welfare organization. Purposeful sampling was used to select the subjects. After clinical interviews, 40 mothers of children with severe
intellectual disabilities who had low psychological health were selected and randomly divided into two groups of experimental and control (20
in each group). In the pretest, Goldberg General Health Questionnaire and Jones irrational beliefs' questionnaire were performed individually on
the two groups of experimental and control. Reliability and validity of the Goldberg General Health Questionnaire using Cronbach's alpha and
the coefficient of internal consistency of the questionnaire were 0.90 and 0.88, respectively. Reliability and validity of Jones irrational beliefs'
questionnaire using Cronbach's alpha coefficient and internal consistency validity were 0.88 and 0.87, respectively. Therefore, the questionnaires
used in the research had acceptable reliability and validity. The experimental group participated in cognitive–behavioral training sessions 2 times
per week for 8 weeks. Control group was placed on the waiting list for receiving training. After the end of the training sessions, both the
experimental and control groups completed the Goldberg General Health Questionnaire and Jones's irrational beliefs again. Data were analyzed
using descriptive statistics (mean and standard deviation) and ANOVA by SPSS software.
Results: The results of covariance analysis showed that participants in the experimental group of cognitive behavior training had significantly
lower scores on psychological problems and irrational beliefs than the control group in the posttest (P<0.001).
Conclusion: With the help of group cognitive-behavioral training, mothers of children with intellectual disability can benefit from their abilities
and become more resistant to life stresses which ultimately leads to increased psychological health and reduction of their irrational beliefs.
Keywords: Cognitive-behavioral Training, Psychological Problems, Irrational Beliefs, Intellectual Disability.
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چکیده

ن با ناتوانی هوشی از مشکالت روانشناختی و باورهای غیرمنطقی رنج میبرند .هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی بر
هدف :مادران کودکا ِ

کاهش مشکالت روانشناختی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکانِ با ناتوانی هوشی بود.

روشبررسی :روش تحقیق حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعٔه آماری این پژوهش ،شامل تمامی مادران کودکانِ با ناتوانی هوشی شدید
تحت پوشش ادارٔه بهزیستی شهر ابرکوه بود .برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .بهمنظور اجرای پژوهش پس از مصاحبٔه بالینی ۴۰ ،نفر از مادران
کودکان با ناتوانی هوشی شدید که سالمت روانشناختی پایینی داشتند انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه  ۲۰نفرٔه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .گروه آزمایش ،بهمدت
 ۸جلسه (در هر هفته دو جلسه) در برنامٔه آموزش شناختی-رفتاری تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل بدون دریافت هیچگونه آموزشی نیز در لیست انتظار برای دریافت
آموزش قرار گرفت .هر دو گروه آزمایش و کنترل پس از پایان جلسات آموزشی ،از لحاظ سالمت روانشناختی بررسی مجدد شدند .دادههای پژوهش حاضر با استفاده از

شاخصهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس در نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل آماری شد.

یافتهها :نتایج تحلیل کواریانس نشان داد آموزش شناختی-رفتاری گروهی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری کاهش مشکالت روانشناختی و باورهای

غیرمنطقی را در مرحلٔه پسآزمون در پی داشته است (.)P>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :مادران کودکان با ناتوانی هوشی با کمک آموزش شناختی-رفتاری گروهی میتوانند از توانمندیهای خود بهرٔه بیشتری برده و در برابر استرسهای زندگی مقاومتر

گردند که در نهایت به افزایش سالمت روانشناختی آنان منجر میشود.

کلیدواژهها :آموزش شناختی-رفتاری ،مشکالت روانشناختی ،باورهای غیرمنطقی ،ناتوانی هوشی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.

1

Downloaded from jdisabilstud.ir at 15:49 +0430 on Sunday April 21st 2019

*سیدرضا پورسید ،1الهه آقایی ،۲سیدمهدی

پورسید۳

۱

مقدمه

رویارویی مادر با فرزند با ناتوانی هوشی ،نیاز کودک به مراقبت دائمی،
اهمیت فراهمساختن شرایط ویژٔه رشد ،تجربٔه تنش والدین ناشی از

خانواده بهعنوان کوچکترین و اساسیترین واحد از جامعه ،مهمترین

وجود رفتارهایی قالبی ،مشکالت زبانی ،قشقرق و فقدان مهارت

ساختار اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر اعضای خویش دارد .با

مراقبت از خود در این گروه از کودکان ،همگی زمینه را برای تضعیف

پذیرش این که خانواده نقش مهمی در تحمل اثرات حادثه یا بیماری

کارکرد طبیعی مادر فراهم مینمایند .وجود چنین مشکالتی ،افزایش

یکی از اعضای خود دارد ،کامالً طبیعی است که نیازهای خانواده با

میانگین اختالالت روانی را در مادران کودکان با ناتوانی هوشی در

وضعیت کودکی که تحت حمایت ،آموزش و پیگیری قرار دارد،
هماهنگ کرد .یکی از تجربیات برای هر خانوادهای ،ادارٔه کودکی مبتال

داشتن توقعات و انتظارات دور از توانایی کودکان و برآوردهنشدن آنها

به ناتوانی یا بیماری مزمن است .از میان اختالالت دوران تحول،

موجب ناکامی والدین میشود؛ بنابراین تولد کودکی با ناتوانی هوشی

ناتوانی هوشی شایعترین اختالل روانپزشکی کودکان و نوجوانان

در مادرانی که به مدت  ۹ماه بارداری ،انتظار یک کودک سالم و با

بهشمار میآید .روانپزشکی آکسفورد بهطور کلی میزان شیوع ناتوانی

ویژگیهای طبیعی را داشتهاند موجبات احساس گناه و تقصیر ،ناکامی

هوشی را یک درصد جمعیت عمومی میداند ( .)1با توجه به همبودی

و محرومیت ناشی از طبیعی نبودن کودک را در مادر فراهم میکند که

اختالالت ذهنی با نقایص تحولی در ابعاد مختلف جسمی ،روانی،

بالطبع غم ،اندوه و افسردگی را به دنبال خواهد داشت (.)11

اجتماعی و تربیتی ،میتوان انتظار داشت که مشکالت متعددی را بر

از طرف دیگر ،پژوهشگران ،بسیاری از مشکالت مادران دارای کودکان

فرد بیمار و همچنین خانوادٔه وی درزمینٔه مراقبت و نگهدای از بیمار

با ناتوانی هوشی را زادٔه باورهای غیرمنطقی آنان میدانند .باورهای

تحمیل کند (.)۲

غیرمنطقی افکاری منفی هستند که بر روان فرد سلطه دارند و عامل

فرآیند تولد کودک برای والدین لذتآور است گرچه این فرآیند با

تعیین کنندٔه نحؤه تعبیر ،تفسیر و معنادادن به رویدادها و تنظیمکنندٔه

ناراحتیهای فراوان همراه است وآنچه که تحمل این مشکالت را

کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف هستند .باورهای غیرمنطقی این

لذتبخش میکند امید به سالمبودن و طبیعیبودن کودک است که

مادران ،در رفتار ،ناهماهنگی شناختی آنان و تغییر اعمالشان در تعامل

معموالً موجب احساس اعتماد در آنها و در نتیجه پذیرش کودک

با کودکانشان تأثیر دارد و ارزیابی این والدین نیز در موقعیتهای

میگردد .ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود ،تمام

رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی و تناسب آن با

امیدها به یأس مبدل میگردد و مشکالت شروع میشود ( .)۳در واقع

رفتارهای منطقی آنان به هم وابسته هستند (.)1۲

تولد کودک با ناتوانی هوشی نمایانگر فروپاشی تصوراتی است که

دهقانی در پژوهش خود به بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری

والدین در سر میپروراندند ( .)۴روابط خانوادگی بهعلت غافلگیر شدن

بر سالمت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتال به

از تولد فرزندی با نیازهای ویژه عاطفی ،شناختی ،اجتماعی و اقتصادی

اوتیسم پرداخت و نتیجه گرفت که آموزش شناختی رفتاری در گروه

دچار دگرگونی و ضعف میشود .تولد و حضور کودکی با ناتوانی هوشی

آزمایش ،نمرات سالمت روان را افزایش و باورهای غیرمنطقی را

در هر خانوادهای میتواند رویدادی نامطلوب و چالشزا تلقی شود که

کاهش داد ( .)1۳جعفری و همکاران اثربخشی برنامٔه فرزندپروری

احتمال تنیدگی ،سرخوردگی ،احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد

مثبت بر سالمت روان مادران کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی/

داشت ( .)۵زمانی که خانوادههای دارای فرزند با ناتوانی هوشی با

کمبود توجه بررسی نموده و نتیجه گرفتند برنامه فرزندپروری مثبت در

خانوادههای عادی مقایسه میشوند ،نهتنها پدران و مادران چنین

ارتقای سالمت روان مادران کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی /کمبود

فرزندانی سالمت روان کمتری در مقایسه با والدین کودکان عادی

توجه مؤثر است ( .)1۴شکوهییکتا و همکاران در مطالعهای به بررسی

دارند ،بلکه آنها بهطور معناداری سطح اضطراب ،افسردگی و

اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی رفتاری در

شکایتهای جسمانی باالتری داشته و عملکرد اجتماعی آنها نیز در

مادران کودکان با ناتوانی هوشی پرداختند .یافتههای این مطالعه نشان

مقایسه با گروه عادی مختل است ( .)۶والدین کودکان کمتوانذهنی به

داد میزان رفتارهای پرخاشگرانه مادران کودکان با ناتوانی هوشی بعد

احتمال بیشتری با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و هیجانی که غالبا

از شرکت در دورههای آموزشی مدیریت خشم بهطور قابل توجهی در

ماهیت محدودیتکننده ،مخرب و فراگیر دارند ،مواجه میشوند و در

مرحلٔه پسآزمون کاهش یافته و این تغییرات در مرحلٔه پیگیری نیز حفظ

چنین موقعیتی کل خانواده و کارکرد آن آسیب میبیند (.)۷

شده است ( .)1۵ریاحی و همکاران اثربخشی درمان حمایتی و شناختی

یکی از متغیرهایی که با میزان استرس والدین رابطٔه قوی دارد ،شدت

رفتاری را بر سالمت روان و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتال

ال
آسیب است .کودکانی که با آسیبهای شدید به دنیا می آیند معمو ً

به اختالل اوتیسم را بررسی کردند .نتیجٔه این مطالعه حاکی از بهبود

استرس بیشتری را در خانواده ایجاد میکنند زیرا مسئولیت خانواده در

سالمت روان مادران کودکان مبتال به اوتیسم بود ( .)1۶پرند و موللی

قبال آنان بیشتر میشود ( .)۸هر چه میزان معلولیت کودک بیشتر باشد،

به بررسی اثربخشی مدیریت استرس بر کاهش مشکالت روانشناختی

نیازهای او افزایش یافته و به خدمات بیشتری احتیاج پیدا میکند.

خانوادههای کودکان با آسیبهای شنوایی پرداختند .یافتههای پژوهش

نقشهای اضافی که در اثر تولد کودک دارای ناتوانی به والدین تحمیل

بیانگر کاهش مشکالت روانشناختی مادران شرکتکننده در برنامٔه

میشود ،استرسهای زیادی را در آنان ایجاد میکند .در این بین مادر-

آموزشی بود .همچنین مشخص شد با توجه به نقش مادران در

بهعنوان عضوی از این مجموعه که بیشترین تعامل و نزدیکی با کودک

توانبخشی کودکان با آسیب شنوایی ،آموزش مادران در برنامههای

را دارد -میتواند در معرض خطر بیشتر این گونه مشکالت باشد (.)۹

۲
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مقایسه با مادران کودکان عادی در پی خواهد داشت ( .)1۰همچنین

والدین دارای کودکان با ناتوانی هوشی امری ضروری است .در این

برش برای تفکیک افراد سالم از افراد مشکوک به اختالل روانی

راستا طراحی و تدوین برنامههای آموزش والدین حائز اهمیت است.

مشخص شده است .همچنین در هر خردهآزمون نمرٔه برش  ۶گزارش

در برنامههای آموزش والدین ،عالوه بر دانشافزایی و مهارتآموزی،

شده است .در پژوهش دهقانی پایایی پرسشنامٔه مزبور با استفاده از

زمینهای برای ارتباط و تعامل والدین با مشکالت مشترک فراهم

روش آلفای کرونباخ  ۰٫۹۰و ضریب همسانی درونی پرسشنامه ۰٫۸۸

میشود؛ والدین با تبادل تجارب خود به یکدیگر کمک میکنند تا

به دست آمد (.)1۳

بتوانند مسائل کودکان را بهتر بشناسند و به حل آن مبادرت ورزند

 )۲پرسشنامٔه باورهای غیرمنطقی جونز ( : ) IBTیک پرسشنامٔه

( .)1۸با توجه به نیاز ضروری مادران کودکان با ناتوانی هوشی به

خودسنجی شامل  1۰۰گویه و  1۰زیر مقیاس است که بر پایٔه  1۰نوع

مداخالت روانشناختی جهت حفظ سالمت روان و نقش اساسی

تفکر غیرمنطقی در نظریه آلیس است و نمرهگذاری آن در مقیاس

مادران در حفظ تعادل روانی اجتماعی خانواده ،مطالعٔه حاضر با هدف

پنجدرجهای لیکرت توسعه یافته است و آزمودنی میزان موافقت یا

بررسی اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری گروهی برمشکالت

مخالفت خود را با توجه به درجات (بهشدت مخالف ،تا حدی

روانشناختی و باورهای غیرمنطقی این گروه از مادران انجام پذیرفت.

مخالف ،نه مخالف نه موافق ،تا حدی موافق و بهشدت موافق)

2

2

مشخص میکند .نمرهگذاری پرسشنامٔه باورهای غیرمنطقی جونز در

روش بررسی

دامنٔه بین  1۰۰تا  ۴۰۰قرار دارد .بهگونهای که نمرٔه باال بیانگر باورهای

پژوهش حاضر به روش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با

غیرمنطقی و ناکارآمد و نمرٔه پایین نشاندهندٔه باورهای منطقی و کارآمد

گروه کنترل انجام شد .جامعٔه آماری این پژوهش ،شامل تمامی مادران

است ( .)1۳در تحقیق دهقانی ،روایی همسانی درونی و ضریب آلفای

کودکان با ناتوانی هوشی شدید تحت پوشش ادارٔه بهزیستی شهر ابرکوه

کرونباخ پرسشنامه بهترتیب  ۰٫۸۷و  ۰٫۸۸به دست آمد (.)1۳

در سال  1۳۹۰-۹1بود .برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری

شیؤه اجرای پژوهش به این ترتیب بود که پس از تعیین گروه آزمایشی

هدفمند استفاده شد .این مادران به تعداد  1۹۲نفر توسط روانشناس

و کنترل ،گروه آزمایش ،به مدت  ۸جلسه (در هر هفته دو جلسه) در

تحت مصاحبه بالینی غربال گردیدند .مادرانی که وجود نشانههای

برنامٔه آموزش شناختی-رفتاری تحت آموزش قرار گرفتند و گروه

عدمسالمت روان ،باورهای غیرمنطقی در آنها توسط مصاحبه

کنترل بدون دریافت هیچگونه آموزش نیز در لیست انتظار برای دریافت

تشخیصی تأیید شد بهعنوان نمونٔه اصلی پژوهش انتخاب شدند .سپس

آموزش قرار گرفت .یک هفته پس از خاتمٔه جلسات آموزشی گروه

بهمنظور اجرای پژوهش ۴۰ ،نفر از مادران کودکان با ناتوانی هوشی

آزمایش ،هر دو گروه با پرسشنامههای سالمت عمومی و باورهای

شدید که سالمت روانشناختی پایینی داشتند انتخاب و از لحاظ

غیرمنطقی ارزیابی پسآزمون شدند .جلسات آموزشی طبق مدل

ویژگیهای جمعیتشناختی شامل سن ،تحصیالت ،وضعیت شغلی و

شناختی -رفتاری کریر ( )1۹و با بهکارگیری کلی از مدل بک ( )۲۰و

دارا بودن تعداد کودک با ناتوانی هوشی بهصورت زوجهایی همگن

فنون رفتاری مانند تنآرامی ،مدیریت استرس و برنامهریزی فعالیتها

شناسایی شدند و سپس هر یک زوجین بهصورت تصادفی در دو گروه

انجام شد .خالصٔه کارهایی که در  ۸جلسه صورت گرفت به شرح زیر

( ۲۰نفری) آزمایش و کنترل قرار گرفتند .معیارهای ورود شامل:

است:

داشتن حداقل تحصیالت سوم راهنمایی؛ دامنٔه سنی  1۸ -۴۵سال و

جلسٔه اول :آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با ماهیت سالمت

داوطلببودن جهت شرکت در طرح بود .عدم رضایت مادران جهت

روانشناختی و باورهای غیرمنطقی ،معرفی رویکرد آموزش شناختی-

ادامٔه شرکت در پژوهش و غیبت در بیش از  ۲جلسه از جلسات آموزشی

رفتاری و آموزش تکنیک تنآرامی (در تمام جلسات ،آموزش تنآرامی

معیار خروج افراد از مطالعه در نظر گرفته شد .پس از بیان اهداف

انجام میگرفت).

پژوهش در یک جلسٔه توجیهی و اخذ رضایتنامٔه آگاهانه از افراد

جلسٔه دوم و سوم :آموزش الگوی شناختی به بیماران ،معرفی افکار

پژوهش ،پرسشنامههای سالمت عمومی و باورهای غیرمنطقی جونز

خودآیند و شناسایی افکار برانگیزنندٔه احساسات ناخوشایند و ثبت

در مرحلٔه اول توسط مادران تکمیل گردید .برای گردآوری دادهها

آنها.

ابزارهای زیر بهکار برده شدند:

جلسٔه چهارم و پنجم :معرفی چالش بهعنوان راهکارهایی برای مبارزه

 )1پرسشنامٔه سالمت عمومی ( :1)GHQاین پرسشنامه توسط گلدبرگ

طلبیدن افکار و باورهای غیرمنطقی ،چالش عملی با افکار و باورهای

در سال  1۹۷۹به منظور غربالگری اختاللهای روانشناختی

غیرمنطقی و اجرای مدل  ABCکریر (.)1۹

غیرسایکوتیک ساخته شده است ( .)1۳فرم اصلی و اولیٔه این

جلسٔه ششم و هفتم :آموزش مدیریت استرس و حل مسئله ،آموزش

پرسشنامه مشتمل بر  ۶۰سؤال است که در این پژوهش از فرم کوتاه

ابراز وجود با استفاده از سبکهای رفتاری و آموزش برنامهریزی

 ۲۸سؤالی آن استفاده شده است .پرسشنامٔه سالمت عمومی چهار

فعالیتها.

مقیاس فرعی را در برمیگیرد که عبارتند از :نشانههای جسمانی ،عالئم

جلسٔه هشتم :جمعبندی مطالب گذشته و گرفتن بازخورد از مادران

اضطراب ،اختالل در کنش اجتماعی ،افسردگی اساسی .روش

دربارٔه جلسات آموزشی.

نمرهگذاری با استفاده از مدل لیکرت است .دامنٔه نمرات نیز بین صفر
)Health Questionnaire (GHQ

مالحظات اخالقی پژوهش ،از جمله رضایت آگاهانه از شرکت در

1General

)Test (IBT

۳

2Irrational Beliefs
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درمانی کودکان حائز اهمیت است ( .)1۷امروزه آموزش والدین به ویژه

تا  ۸۴است .عالوه بر نمرٔه هر مقیاس یک نمرٔه کلی وجود دارد .نمرٔه

۳

پژوهش و اخذ رضایتنامه از شرکتکنندگان ،رعایت اصل رازداری،
پرهیز از سوگیری و قرارگرفتن گروه کنترل در برنامٔه آموزشی شناختی-

یافتهها

ویژگیهای جمعیتشناختی ،سن و میزان تحصیالت  ۴۰نفر نمونه در

رفتاری پس از اتمام پژوهش رعایت شده است .دادهها از طریق

جدول ( )1نشان داده شده است.

شاخصهای آمار توصیفی و تحلیل کواریانس در نرمافزار SPSS20
تجزیه و تحلیل شدند.

جدول  .1مقایسٔه سن و تحصیالت گروه آزمایش و کنترل مادران کودکان با ناتوانی هوشی
سن
میانگین

انحراف معیار

سوم راهنمایی

دیپلم

کنترل

۳۹٫۳۵

۶٫۵۲

(۷ )۳۵٪

(۹ )۴۵٪

(۴ )۲۰٪

آزمایش

۳۹٫۶

۵٫۵۵

(۶ )۳۰٪

(1۰ )۵۰٪

(۴ )۲۰٪

کل

۳۹٫۴۷

۶٫۰۳

(1۳ )۳۲٫۵٪

(1۹ )۴۷٫۵٪

(۸ )۲۰٪

همراه نتایج تحلیل کوواریانس در جدول ( )۲ارائه شده است.

شاخصهای توصیفی متغیر سالمت عمومی و زیرمقیاسهای آن در
مرحلٔه پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به

جدول  .۲شاخصهای توصیفی متغیر سالمت عمومی و زیرمقیاسهای آن در مرحلٔه پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و
کنترل به همراه نتایج تحلیل کوواریانس
پیشآزمون
متغیر

گروه

میانگین

انحراف
معیار

پسآزمون
میانگین

انحراف
معیار

سالمت عمومی

آزمایش

۳۷٫۸

۹٫۸

۳۰٫۳

۴٫1

(کلی)

کنترل

۳۸٫۲

۷٫۵

۳۹٫۹

۵٫۹

آزمایش

۹٫۸

۴٫۲

۷٫۹

۳٫۴

کنترل

۹٫۲

۴٫۸

۹٫۷

۳٫۵

آزمایش

۹٫۷

۴٫۶

۷٫۴

۴٫1

کنترل

1۰٫1

۳٫۸

1۰٫۳

۵٫۲

آزمایش

۹٫۹

۴٫۶

۸٫1

۳٫۹

کنترل

۹٫۶

۳٫۸

۹٫۴

۴٫۵

آزمایش

۹٫۹

۴٫۸

۷٫۶

۳٫۲

کنترل

1۰٫۲

۳٫۷

1۰٫۴

۳٫۴

نشانههای جسمانی
اضطراب
افسردگی
عملکرد اجتماعی

مقایسه پسآزمون
میزان

توان

تأثیر

آزمون
1

مقدار
F

مقدار P

۵۰٫۷۵

>۰٫۰۰1

۰٫۷۰

1۹٫۵۸

>۰٫۰۰1

۰٫۴۸

۰٫۹۹

۲۳٫1۷

>۰٫۰۰1

۰٫۵۲

۰٫۹۹

1۹٫۶۳

>۰٫۰۰1

۰٫۴۸

۰٫۹۸

1۹٫۶۳

>۰٫۰۰1

۰٫۴۸

۰٫۹۸

همان گونه که در جدول ( )۲مالحظه میشود ،نمرٔه سالمت عمومی در

گروه کنترل تفاوت قابل مالحظهای دیده نمیشود .نتیجٔه تحلیل

پسآزمون گروه آزمایش درمقایسه با پیشآزمون کاهش داشته اما در

کوواریانس نشان میدهد که پس از حذف اثر پیشآزمون نمرٔه اضطراب

گروه کنترل تفاوت قابل مالحظهای دیده نمیشود .نتیجٔه تحلیل

بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون معنادار است (.)p>۰٫۰۰1

کوواریانس نشان میدهد که پس از حذف اثر پیشآزمون نمرٔه کل

میزان تأثیر این مداخله  ۰٫۵۲بوده است .توان آماری  ۰٫۹۹حاکی از

سال مت عمومی بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون معنادار

کافیبودن حجم نمونه دارد .نمرٔه افسردگی در پسآزمون گروه آزمایش

است ( .)p>۰٫۰۰1میزان تأثیر این مداخله  ۰٫۷۰بوده است .توان

درمقایسه با پیشآزمون کاهش داشته اما در گروه کنترل تفاوت قابل

آماری  1حاکی از کافی بودن حجم نمونه دارد .نمرٔه نشانههای جسمانی

مالحظهای دیده نمیشود .نتیجٔه تحلیل کوواریانس نشان میدهد که

در پسآزمون گروه آزمایش درمقایسه با پیشآزمون کاهش داشته اما در

پس از حذف اثر پیشآزمون نمرٔه افسردگی بین دو گروه آزمایش و

گروه کنترل تفاوت قابل مالحظهای دیده نمیشود .نتیجٔه تحلیل

کنترل در پسآزمون معنادار است ( .)p>۰٫۰۰1میزان تأثیر این مداخله

کوواریانس نشان میدهد که پس از حذف اثر پیشآزمون نمره

 ۰٫۴۸بوده است .توان آماری  ۰٫۹۸حاکی از کافیبودن حجم نمونه

نشانههای جسمانی بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون معنادار

دارد .نمرٔه عملکرد اجتماعی در پسآزمون گروه آزمایش درمقایسه با

است ( .)p>۰٫۰۰1میزان تأثیر این مداخله  ۰٫۴۸بوده است .توان

پیشآزمون کاهش داشته اما در گروه کنترل تفاوت قابل مالحظهای دیده

آماری  ۰٫۹۹حاکی از کافی بودن حجم نمونه دارد .نمرٔه اضطراب در

نمیشود .نتیجٔه تحلیل کوواریانس نشان میدهد که پس از حذف اثر

پسآزمون گروه آزمایش درمقایسه با پیشآزمون کاهش داشته اما در

پیشآزمون نمرٔه عملکرد اجتماعی بین دو گروه آزمایش و کنترل در

۴

Downloaded from jdisabilstud.ir at 15:49 +0430 on Sunday April 21st 2019

گروه

تحصیالت
باالتر از دیپلم

پسآزمون معنادار است ( .)p>۰٫۰۰1میزان تأثیر این مداخله ۰٫۴۸

و پسآزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به همراه نتایج تحلیل

بوده است .توان آماری  ۰٫۹۸حاکی از کافی بودن حجم نمونه دارد.

کوواریانس در جدول ( )۳ارائه شده است.

شاخص های توصیفی متغیر باورهای غیرمنطقی در مرحلٔه پیشآزمون
جدول  .۳شاخصهای توصیفی متغیر باورهای غیرمنطقی در مرحلٔه پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به همراه
نتایج تحلیل کوواریانس

باورهای غیرمنطقی

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۳۲۲٫۲

۳۸٫۵۲

۳۰۲٫۷

۳1٫۴۳

کنترل

۳۲۳٫1

۳۷٫1۸

۳۲1٫۳

۳۸٫۶۴

مقدار F

مقدار P

میزان تأثیر

توان آزمون

1۸٫۶۸

>۰٫۰۰1

۰٫۴۷

۰٫۹۷

همان گونه که در جدول ( )۳مالحظه میشود ،نمرٔه باورهای غیرمنطقی

گزارششده در این زمینه وجود ندارد .این بخش از یافتههای پژوهش،

در پسآزمون گروه آزمایش درمقایسه با پیشآزمون کاهش داشته اما در

یافتههای بررسی دهقانی را تأیید میکند .دهقانی پژوهشی را با عنوان

گروه کنترل تفاوت قابل مالحظهای دیده نمیشود .نتیجٔه تحلیل

تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر سالمت روان و باورهای غیرمنظقی

کوواریانس نشان میدهد که پس از حذف اثر پیشآزمون نمرٔه باورهای

مادران دارای فرزند مبتال به اوتیسم انجام دادند .نتایج نشان داد که

غیرمنطقی بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون معنادار است

تأثیر این شیؤه درمانی بر نمرات باورهای غیرمنطقی معنادار بوده است.

( .)p>۰٫۰۰1میزان تأثیر این مداخله  ۰٫۴۷بوده است .توان آماری

به عبارت دیگر ،مداخلٔه شناختی-رفتاری میتواند در بهبود باورهای

 ۰٫۹۷حاکی از کافی بودن حجم نمونه دارد.

غیرمنطقی مادران کودکان مبتال به اوتیسم موثر باشد (.)1۳

4

در تبیین این یافته میتوان گفت که افکار ناکارآمد در نحؤه تفسیر و

بحث

ارزیابی فرد از واقعیت دخیل است و همچنین پاسخهای رفتاری که از

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری گروهی

تفسیرهای خاص ناشی میشود ،در تداوم رفتار این افراد نقش دارند.

بر مشکالت روانشناختی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان با

این باورهای غیرمنطقی در مادران کودکان با ناتوانی هوشی باعث ایجاد

ناتوانی هوشی بود .یکی از فرضیههای پژوهش حاضر گویای این بود

احساس شرمساری ،احساس گناه و انتظارات بیش از حد از خود

که آموزش شناختی -رفتاری گروهی در مقایسه با گروه کنترل بهطور

میشود؛ بنابراین این گونه مادران بهدلیل داشتن این نوع افکار ،کمتر

معناداری به کاهش مشکالت روانشناختی در مادران کودکان با ناتوانی

قادر به سازگاری هستند و هنگام برخورد با یک استرسزای محیطی،

هوشی میانجامد و این فرضیه تأیید شد .همانگونه که در پیشینٔه

بهجای استفاده از راهبردهای مسئلهمدار ،مجددا به سمت باورهای

پژوهش عنوان شد پژوهشی علمی گزارش شده در این زمینه وجود

غیرمنطقی روی میآورند ( .)۲۲آموزش شناختی-رفتاری به مادر

ندارد اما پژوهش دهقانی ( )1۳تأثیر مثبت درمان شناختی-رفتاری بر

کمک میکند تا الگوهای تحریفشده و رفتارهای ناکارآمد خود را

سالمت روان مادران دارای فرزند مبتال به اوتیسم را به اثبات رسانده

تشخیص دهد و برای این که بتواند این رفتارهای ناکارآمد خود را تغییر

است.

دهد ،از بحثهای منظم ،تکالیف رفتاری و راهبردهای شناختی-

میتوان در تبیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سالمت

رفتاری استفاده میکند (.)۲۳

روانشناختی مادران کودکان با ناتوانی هوشی اینگونه بیان کرد که در

همچنین در تبیین این فرضیه میتوان گفت که در آموزش شناختی-

گروه آموزشی شناختی-رفتاری ،درک فرد از خود ،حس کفایت و

رفتاری به وجود باورهای غیرمنطقی در فرد اذعان شده و به لزوم

مهارت حلمسئله ،مبارزه با افکار منفی ،مهارت مقابله با موقعیتهای

جایگزینی باورهای غیرمنطقی با باورهای منطقی در فرد تأکید میگردد؛

استرسزای زندگی و بسیاری از مهارتها برای بهبود وضعیت روانی

بنابراین راهکارهایی که در جلسات آموزشی به مادر ارائه میگردد ،به

آموزش داده میشود که پیامد این مهارتها ،بهبود سالمت روان فرد

مادران دارای کودکان با ناتوانی هوشی کمک میکند تا الگوهای فکری

است ( .)1۳مادران این کودکان در هنگام روبهروشدن با شرایط

ناکارآمد را تشخیص داده و آن را با الگوهای فکری منطقی جایگزین

استرسزا ،بهدنبال منابع حمایتی هستند و آموختن راهبردهای مقابله با

سازد ( .)۲1یکی از موارد حائز اهمیت در آموزش شناختی-رفتاری،

شرایط استرسزا میتواند در این شرایط کمک شایانی به آنها کند؛

ارائٔه تکالیف در جلسات آموزش و نیز ادامٔه انجام تکالیف در منزل

بنابراین ،این مادران با دریافت حمایت اجتماعی کافی در طی آموزش

است ،زیرا انجام تکالیف بهنوعی تمرین رویارویی فرد با موقعیتهای

گروهی ،توانستهاند بهطور مطلوبتری با مشکالت خود به ویژه در

مشکلزا در زندگی واقعی است که منجر به افزایش تأثیر آموزش

ارتباط با کودکانشان کنار آمده و این منجر به افزایش سالمت عمومی

میگردد .عالوه بر این ،تجربٔه جلسات گروهی ،امکان دریافت بازخورد

آنها شده است (.)۲1

از سایر اعضای گروه ،ایجاد حس همدلی و مشاهدٔه نوع مقابله دیگران

یافتٔه دیگر این پژوهش تأیید این فرضیه است که آموزش شناختی

در رویارویی با مشکالت را برای مادران امکانپذیر میسازد (.)۲۴

رفتاری گروهی در مقایسه با گروه کنترل کاهش باورهای غیرمنطقی در

یکی از محدودیتهای این پژوهش اجرای نشستهای آموزشی توسط

مادران کودکان با ناتوانی هوشی در پی دارد .پژوهشی علمی

یک نفر بود .همچنین با توجه به این نکته که در انتخاب نمونٔه پژوهش،

۵
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مالکهای ورود خاصی لحاظ گردید ،در تعمیم نتایج به افراد خارج از
این محدوده باید جانب احتیاط را رعایت نمود.

۵

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از مسئولین محترم ادارٔه بهزیستی شهرستان ابرکوه و
مادران کودکان با ناتوانی هوشی که در جلسات طوالنی این پژوهش

نتیجهگیری

شرکت نمودند ،سپاسگزاری میشود.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری گروهی در
کاهش مشکالت روان شناختی و باورهای غیرمنطقی مادران دارای
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کودکان با ناتوانی هوشی مؤثر است.

۶
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