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چکیده
اختاللهای اضطرابی ،اختاللهای شایع روانی هستند که کودکان تجربه میکنند به گونهای که تحول
شناختی ،اجتماعی و هیجانی کودک را مختل میکنند .شیوع باال و ایجاد پیامدهای منفی درازمدت بر
تحول کودکان ،نیاز به درمان موثر را برجسته میکند .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش
برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظمجویی شناختی هیجان کودکان مبتال به اختاللهای اضطرابی انجام شد.
این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل انجام شد .بر اساس نمونهگیری
هدفمند  22دانش آموز دختر و پسر با تشخیص اختاللهای اضطرابی در دامنه سنی  13 – 8سال انتخاب و
به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار داده شدند .ارزیابی با استفاده از مقیاس اضطراب چند
بعدی  ،MASCفرم والد و معلم آچنباخ ،مقیاس نظمجویی شناختی هیجان فرم کودکان انجام شد .گروه
آزمایش در  11جلسه درمان انفرادی شرکت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند .دادهها با
استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و به روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری تحلیل گردید.
تحلیل نتایج نشان داد که میانگین نمرات راهبردهای ناسازگارانه نظمجویی شناختی هیجان در گروه
آزمایش در مرحله پس آزمون ،نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت ( )P<0/05و
آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل از راهبردهای سازگارانه نظمجویی شناختی هیجان
به طور معناداری بیشتر استفاده کردند ( .)P<0. 05نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه درمانگری کندال
( )COPING CATمیتواند در بهبود نشانههای نظم جویی شناختی هیجان کودکان مبتال به اختاللهای
اضطرابی موثر باشد و کاربردهای بالینی در پیگیری و درمان مشکالت اضطرابی کودکان داشته باشد.
* این مقاله برگرفته شده از پایان نامه ارشد روان شناسی بالینی نویسنده اول در دانشگاه فردوسی مشهد میباشد.
 .1دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد Zahra. alizadeh.83@gmail.com
 .2دانشیار روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسؤل) Mashhadi@um.ac.ir
 .3دانشیار روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد Tabibi@um.ac.ir
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واژگان کلیدی :اختاللهای اضطرابی کودکان ،برنامه درمانگری کندال ،نظمجویی شناختی
هیجان.

مقدمه
اختاللهای اضطرابی 1در میان اختاللهای روانپزشکی کودکان ،گستردهترین و
فراوانترین اختاللها هستند (استاالرد .)2004 ،2مطالعات همه گیرشناسی این اختالل نشان
میدهد که حدود  8تا  12درصد کودکان با یکی از معیارهای تشخیصی اختالالت
اضطرابی تا اندازهای که روند زندگی عادی و روزانه را مختل نماید مواجه هستند (اسپنس،
2003؛ نقل از چینی فروشان ،نشاط دوست ،عابدی )1349 ،همچنین شیوع آن در
نمونههایی که برای درمان مراجعه میکنند بین  22تا  99درصد یا حتی بیشتر از 92/2
درصد گزارش شده است (همرنس و همکاران2008 ،؛ نقل از اسبجرن ،هویر ،دیربورگ،
لتا ،کندال .)2010 ،3آسیب ناشی از اضطراب میتواند در کودکان فوری و طوالنی مدت
باشد (کاپلو ،کوران ،آنگولد ،کوستل2001 ،؛ به نقل از باررا 9،نورتون.)2011 9،
اختاللهای اضطرابی کودکان ،پیشرفت تحصیلی ،1تحول شناختی ،اجتماعی ،هیجانی و
اکثر عملکردهای کودک و خانواده را مختل میکنند (برینهولست ،2اسبجرن،
رینهولددونا ،8استاالرد .)2012 ،اکثر اختاللهای اضطرابی با گذر زمان کاهش نمییابند به
طوری که اگر این اختالالت بدون درمان باقی بمانند ،در جوانی ممکن است منجر به
آسیبهای قابل توجه و مشکالت هیجانی مزمن شوند (کندال ،بارمیش .)2002 4،کودکان
اض طرابی در پاسخ به یک رویداد برانگیزاننده تمایل دارند به تفسیر رویدادها و محرکها
به صورت تهدید آمیز و خطرناک بپردازند (بک ،)1421 ،10بنابراین افکار منفی نقش
محوری در حفظ و پیشرفت نشانههای اضطراب دارد و کودکان اضطرابی افکار منفی بیشتر
1. anxiety disorders
2. Stallard, P. B.
3. Esbjorn, B. J., Hoeyera, M., Dyrborg, J., Letha, I. & Kendall, P. C.
4. Barrera, T. L.
5. Norton, P. J.
6. educationl achievement
7. Breinholst, S.
8. Rinhold-Dunna, M. L.
9. Barmish, A.
10. Beck, A. T.
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و افکار مثبت کمتری را در مقایسه با کودکان غیر اضطرابی گزارش کردهاند (هوگندرن

1

و همکاران.)2012 ،
سیاری از کودکان با اختاللهای اضطرابی مهارتهای کمتری را در نظمجویی
هیجانها 2نشان میدهند (هانسدوتی ،اولندیک ، )2000 ،3به طوری که این کودکان
گزارش دادند که هیجانات را بسیار شدیدتر تجربه میکنند ،نارساکنشوری 9در نظمجویی
هیجان نشان میدهند و از راهبردهای مقابلهای کمتر انطباقی در تواناییشان برای اصالح
خلق خود استفاده میکنند (سووگ ،زمان .)2009 ،9همچنین آنها تالش میکنند تا از
موقعیتهایی که بر انگیزاننده هیجانات شدید است اجتناب کنند که این رفتار ،غیر انطباقی
است (ماش ،ولف2001 ،؛ نقل از هانسدوتی ،اولندیک .)2002 ،استفاده نکردن از
روشهای مثبت برای جذب اطالعات بر انگیزاننده هیجانی ،شمار مهمی از عالیم اضطراب و
افسردگی را پیشبینی میکند .تحقیقات بالینی نشان دهنده شواهد قوی است که بعضی از
انواع نظم جویی هیجان (مانند تالش برای اجتناب یا سرکوب بیان هیجانات و افکار
ناخواسته) با اختالالت اضطرابی و افسردگی مربوط است و این فرایند به عنوان نقشی
مرکزی در حفظ این اختاللها مطرح میشود (کمپبل و بارلو.)2009 ،1
نظمجویی شناختی هیجان 2معادل مدیریت شناختی اطالعات برانگیزاننده هیجانی است
(گارنفسکی ،کارایج ،اسپینهون .)2001 ،8نظمجویی هیجان از طریق شناختها یکی از
ملزومات اساسی زندگی انسان میباشد و افراد را در مدیریت هیجانها پس از تجربه وقایع
تنیدگیزا یاری میکند (گارنفسکی ،ریفه ،جلیسما ،4کارایج .)2002 ،در واقع راهبردهای
نظم جویی شناختی هیجان پاسخهای شناختی به وقایع فراخوان هیجان هستند که به صورت
هشیار یا ناهشیار سعی در تعدیل شدت و یا نوع تجربه هیجانی یا خود واقعه دارند (کمپبل،
بارلو .)2002 ،یافتههای پژوهشها بیانگر وجود رابطه قوی بین راهبردهای نظمجویی
1. Hogenderna, S. M.
2. emotion regulation
3. Hannesdottir, D. & Ollendick, D. H.
4. dysfunction
5. Suveg,C. A. & Zeman, J.
6. Campbell- sills, L. & Barlow, D. H.
7. cognitive emotion regulation
8. Garnefski, N, Karaij, V, Spinhoven, P.
9. Rieffe, C. & Jellesma, F.
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شناختی هیجان با آسیبشناسی روانی است (گارنفسکی ،بون ،کارایج2003 ،؛ نقل از
صمیمی ،حسنی )1349 ،به طوری که استفاده از راهبردهای ناسازگارانه در نظمجویی
هیجان سبب بروز برخی آسیبهای روانی نظیر افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری و
خشونت میگردد (گارنفسکی ،کرایچ2001 ،؛ شروورز و همکاران )2008 ،همچنین
مطالعات نشان دادهاند راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان مانند مالمت خود،1
نشخوار گری 2و فاجعه سازی 3پیش بینی کننده اختالالت هیجانی میباشند (ریان ،داهلن،9
 .)2009همچنین نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد مالمت خود ،نشخوارگری و
فاجعهسازی با اضطراب رابطه مثبتی دارند (مشهدی ،حسنی ،میردورقی .)1340 ،و

شایعترین ناراحتی شناختی که توسط کودکان تجربه میشود نشخوارگری فکری است که
ناراحتی زیاد با تفکر مضطربانه است (کندال ،فالنری و وب2009 ،9؛ نقل از طهرانی زاده،
.)1384
شیوع باالی اختاللهای اضطرابی و ایجاد پیامدهای منفی و درازمدت بر تحول
کودکان ،نیاز به درمان موثر را برجسته میکند (کندال ،گوسچ ،1فالنری ،سووگ.)2008 ،
یکی از الگوهای رایج درمانی ،درمان شناختی رفتاری است ،یافتههای بالینی نشان دادهاند
که درمان شناختی رفتاری صرف نظر از قالب آن یک درمان بسیار موثر برای کودکان با
اختاللهای اضطرابی است (هاتسون 2و همکاران .)2004 ،یکی از برنامههای ساختارمند به
طور خاص ،برنامه مقابلهای کت است که یک مداخله  11جلسهای انفرادی برای کودکان
 8 -13سال مبتال به اختاللهای اضطرابی است که توسط دکتر کندال در دانشگاه کمپل
گسترش یافت و در پژوهشهای متعدد بالینی مؤثر تشخیص داده شد (کندال و هدتکه،
 .)2001این مداخله دو بخش دارد ،هشت جلسه نخست در نیمه اول برنامه درمانی شامل
آموزش مفاهیم پایه و مهارتهایی نظیر بازسازی شناختی ،تنش زدایی ،حل مسئله و خود
پاداشدهی است نیمه دوم برنامه درمانی در هشت جلسه بعدی شامل درگیری فعال با
1. self-blame
2. rumination
3. catastrophizing
4. Rayan, E. M. & Dahlen, E. R.
5. Flannery-schroeder, E & Webb
6. Gosch, E.
7. Hudson, J. L.
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مهارتهای یاد گرفته شده در موقعیتهای برانگیزاننده اضطراب است .این مرحله بر
مواجهه کودک با موقعیتهای برانگیزاننده (با استفاده از سلسله مراتب ترس) به کمک
مهارتهایی که کودک در هشت جلسهی اول آموخته است تمرکز میکند .به دلیل ارتباط
زیاد شناخت ،هیجان و رفتار ناکارآمدی در قلمرو رفتاری و هیجانی میتواند به واسطه
تشخیص و به چالش کشیدن شناختهای غیرواقعی و تحریف شده کودکان اصالح شود
(اینگرام ،کندال ،اسمیت ،دونل ،رونان )1482 ،1و شواهد نشان دادهاند که تغییر در الگوی
خودگوییهای منفی میانجی تغییر اضطراب در الگوهای درمانی است (فریدمن و
اولندیک1484 ،؛ نقل از کندال و همکاران.)2008 ،
کندال ،فورر ،پودل ( )2010مطرح کردند که درمانهای شناختی رفتاری برای
کودکان با اختاللهای اضطرابی حمایتهای قوی تجربی را برای کودکان باالی  2سال به
دنبال داشته است .یافتههای بالینی مبتنی بر برنامه مقابلهای کت نشان دادهاند که بیش از 10
درصد از کودکان پیشرفت معناداری را بعد از مداخله داشتهاند (نقل ازکوبهام ،داد ،اسپنس
و مکدرموت.)2010 ،2
با توجه به اینکه در حیطه درمان اختاللهای اضطرابی کودکان ،تحقیق جامعی در
ایران صورت نگرفته است ،همچنین تاکنون اثر بخشی این برنامه درمانی بر بهبود نظم
جویی شناختی هیجان بررسی نشده است ،بنابراین هدف از پژوهش حاضر این است که به
بررسی اثربخشی آموزش برنامه مقابلهای کت بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان کودکان
مبتال به اختاللهای اضطرابی بپردازد .فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 برنامه مقابلهای کت راهکارهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان کودکان مبتالبه اختاللهای اضطرابی گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش
میدهد.
 برنامه مقابلهای کت راهکارهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان کودکانمبتال به اختاللهای اضطرابی گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل به طور معنا داری
کاهش میدهد.

1. Smith, T. W., Donnel, C., Ronan, K.
2. Cobham, V. E, Dadd, M. R, Spence, S. H, Mcdermott, B
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روش پژوهش
پژوهش حاضر مطالعهای کاربردی و شبه آزمایشی ،با طرح پیش آزمون پس آزمون با
گروه کنترل بود.
شرکت کنندگان (جامعه آماری ،نمونه ،شیوه نمونه گیری) :ابتدا بر اساس نمونهگیری
مرحلهای ،با مراجعه به آموزش و پرورش شهر مشهد ناحیه  2از میان نواحی  2گانه این شهر به
طور تصادفی انتخاب شد و سپس با مراجعه به  1مدرسه ابتدایی و راهنمایی واقع در ناحیه 2
مشهد از میان دانشآموزان پایههای سوم تا ششم ابتدایی و پایه دوم راهنمایی دخترانه و پسرانه
غربال گری اولیه انجام پذیرفت .جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر
 8-13سال مبتال به اختاللهای اضطرابی ناحیه  2مشهد ،بودند .سپس از بین این تعداد  12نفر
نمرات باالتر از نمره میانگین اضطراب ( )90را کسب کردند که  90نفر از آنها باالترین نمرات
را به دست آورده بودند .سپس با شیوه نمونهگیری هدفمند و با دعوت از والدین آنها و انجام
مصاحبه بالینی بر اساس نظام  DSM-IVو همچنین تکمیل فرم والد و معلم آچنباخ تعداد 30
نفر که نشانههای بالینی اختالالت اضطرابی را داشتند و تشخیص این اختالل را دریافت کردند
انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه  19نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند .بنابراین
گروه آزمایش ( 19نفر) در معرض اعمال متغیر مستقل (برنامه درمانی کندال) به صورت
انفرادی قرار گرفتند و گروه کنترل ( 19نفر) بدون دریافت هیچ گونه مداخلهای در فهرست
انتظار قرار گرفتند
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 22نفر به محقق ارجاع داده شدند و پرسشنامه
 MASCرا تکمیل کردند

90نفر با کسب باالترین نمرات ،به همراه
والدین جهت ارزیابی و مصاحبه دعوت شدند

 30نفر با تایید تشخیص اختاللهای اضطرابی
انتخاب شدند

 19نفر به طور تصادفی در گروه
آزمایش قرار گرفتند و در  11جلسه
درمان انفرادی شرکت کردند

 9نفر موفق به تکمیل درمان نشدند و از
پژوهش حذف شدند و اطالعات  11نفر
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 51نفر به طور تصادفی و بدون دریافت
هیچگونه مداخلهای در گروه کنترل (لیست
انتظار) قرار گرفتند

به دلیل جلوگیری از عدم تجانس  9نفر از گروه
کنترل به تصادف حذف شدند و اطالعات 11
نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

نمودار  .1نحوه انتخاب شرکت کنندگان

ابزار پژوهش :پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان – فرم کودکان :این
پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه اصلی نظم جویی شناختی هیجان توسط گارنفسکی و کارایج
در سال  2001در کشور هلند تدوین شد و یک پرسشنامه چند بعدی است که جهت
شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی
مورد استفاده قرار میگیرد .این پرسشنامه از  4خرده مقیاس تشکیل شده است .خرده
مقیاسهای مذکور  4راهبرد شناختی پذیرش ،1تمرکز مجدد مثبت ،2تمرکز مجدد
1. acceptance
2. positive refocusing
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برنامهریزی ،1ارزیابی مجدد مثبت 2و دیدگاه پذیری 3به عنوان راهبردهای سازگارانه و
مالمت خویش ،9نشخوارگری ،9فاجعه سازی 1و مالمت دیگران 2به عنوان راهبردهای
ناسازگارانه را ارزیابی میکنند .دامنه نمرات مقیاس از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 9تقریباً همیشه)
میباشد هر خرده مقیاس شامل  9ماده است .نمرهی کل هر خرده مقیاس از طریق جمع
کردن نمره مادهها بدست میآید که بین  20 -9میباشد .در هر خرده مقیاس هر چه نمره
فرد بیشتر باشد ،یعنی از راهبرد مذکور بیشتر استفاده میکند .در پژوهش گارنفسکی
ضریب آلفای کرونباخ بین  ./12تا  ./80گزارش شده است و در پژوهش مشهدی و
همکاران ( )1340ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه بین  0/21تا
 0/89به دست آمده است که نشان دهنده اعتبار و روایی خوبی برای جمعیت ایرانی است.
مقیاس اضطراب چند بعدی ( :)MASCاین مقیاس توسط مارچ و همکاران در
سال  1442ساخته شد .مقیاس اضطراب چند بعدی کودکان ،یک ابزار خود گزارشی است
که  34ماده دارد و برای ارزیابی نشانههای اضطراب در گروههای سنی  8تا  14سال استفاده
میشود .هر ماده بر مبنای مقیاس چهار درجهای لیکرت از صفر تا سه (هرگز ،به ندرت،
گاهی اوقات و همیشه) نمره گذاری میشود .این مقیاس چهار بعد را اندازه گیری میکند
که عبارتند از :اضطراب اجتماعی ( 4آیتم) ،اضطراب جدایی ( 4آیتم) اجتناب از آسیب (4
آیتم) و نشانههای جسمانی ( 1 2آیتم) .هرچه نمره فرد در این مقیاس باالتر باشد اضطراب
او بیشتر است .در مطالعهی ایوارسون ( )2001برای کل مقیاس ضریب آلفای /82؛ و برای
خرده مقیاس اضطراب اجتماعی نشانههای جسمانی ،اجتناب از آسیب و اضطراب جدایی
به ترتیب ضریب آلفای  ./ 19 ،./21 ،./89 ،./83به دست آمد در پژوهش مشهدی ،سلطانی،
میردورقی و بهرامی ( )1340نیز ضریب آلفای  ./24برای کل مقیاس و ضرایب  ./93تا
 0/28برای خرده مقیاسها گزارش شده است و نمره میانگین اضطراب  90به دست آمد.

1. refocus on planning
2. positive reappraisal
3. putting in to perspective
4. self-blame
5. rumination
6. catastrophizing
7. other blame
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فرم والد و معلم فهرست رفتاری کودک (آچنباخ و رسکورال :)1002 ،یکی از
رایجترین ابزار مورد استفاده در پژوهشها در خصوص عملکرد رفتاری و هیجانی
کودکان ،سیاهه رفتاری کودک است و هدف از آن فراهم آوردن امکان سنجش
مشکالت و شایستگیهای کودکان و نوجوانان ،از منظر و نگاه افراد مختلف است که
شامل سیاهه رفتاری کودک ( ،)CBCLپرسشنامه خود سنجی ( )YSRو فرم گزارش
معلم ( )TRFمیباشد (مینایی .)1389 ،این فهرست  2بخش مجزا دارد بخش اول به
ارزشیابی صالحیتها و کنش وری سازش یافته کودک میپردازد و بخش دوم شامل 112
گویه درباره مشکالت خاص کودکان است وضعیت کودک در هر گویه با انتخاب یکی
از  3گزینه نادرست ( ،)0تا حدی درست ( ،)1کامالً درست ( )2مشخص میشود که هم
مبنای مقولههای تشخیصی و هم بر اساس نتایج مبتنی بر تجربه قابل نمرهگذاری و تفسیر
است.
بخش دوم  8عامل یا بعد (اضطراب/افسردگی)( ،کنارهگیری/افسردگی)،
(شکایتهای جسمانی)( ،مشکالت اجتماعی)( ،مشکالت تفکر)( ،مشکالت توجه)،
(نادیده گرفتن قواعد) ،و رفتار پرخاشگری از یکدیگر متمایز میشوند .افزون بر مجموعه
مقیاسهای پیشین ،آچنباخ فرم نمره گذاری دیگری که بر مقولههای مجموعه تشخیص و
آماری اختاللهای روانی مبتنی است ارائه کرده است .بر این اساس مشکالت کودک در
شش مقوله مشکالت عاطفی ،مشکالت اضطرابی ،مشکالت بدنی ،مشکالت مربوط به
فزون کنشی -بی توجهی ،مشکالت تضاد ورزی و مشکالت رفتار هنجاری ارزیابی
می شوند نمره خام مشکالت درونی سازی شده با جمع کردن نمره خام مقیاسهای
اضطراب ،افسردگی ،کنارهگیری ،شکایتهای جسمانی به دست میآید .این مقیاس دامنه
بالینی ،مرزی و نرمال هر یک از مقیاسها را بر اساس نمرات Tنشان میدهد .ضریب کلی
اعتبار این فرم  0/42و با استفاده از اعتبار باز آزمایی  0/49گزارش شده است ،روایی این
آزمون نیز مطلوب میباشد (آچنباخ و رسکورال .)2001 ،در پژوهش مینایی ()1382
ضریب آلفای کرونباخ زیر شاخصهای هر سه مقیاس بدین صورت گزارش شده است:
ضرایب آلفای مقیاسهای شایستگی و کنش انطباقی در هر سه فرم مقیاس بین  0/41تا
 ،0/19ضرایب آلفای مقیاسهای مبتنی بر  DSMهر سه فرم اکثراً رضایت بخش و مطلوب
بوده و در دامنهای بین  0/12 – 0/42گزارش شده است.
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روند اجرای پژوهش :در این پژوهش ابتدا با مراجعه به آموزش و پرورش شهر
مشهد ناحیه  2از میان نواحی  2گانه این شهر به طور تصادفی انتخاب شد و سپس با مراجعه
به  1مدرسه ابتدایی و راهنمایی واقع در ناحیه  2مشهد از میان دانشآموزان پایههای سوم
تا ششم ابتدایی و پایه دوم راهنمایی دخترانه و پسرانه غربالگری اولیه انجام پذیرفت .به این
صورت که با گذاشتن جلسه توجیهی برای مشاوران و معلمان مدارس مذکور و تشریح
نشانه های بالینی اختالالت اضطراب جدایی ،اجتماعی و فراگیر از آنان خواسته شد
دانشآموزانی که این نشانههای بالینی را دارند به محقق ارجاع داده شوند .این افراد  22نفر
بودند که ابتدا با آزمون مقیاس چند بعدی اضطراب  MASCارزیابی اولیه شدند .سپس از
بین این تعداد  12نفر نمرات باالتر از نمره میانگین اضطراب (باالتر از  )90را کسب کردند
که  90نفر از آنها باالترین نمرات را به دست آورده بودند .سپس با شیوه نمونهگیری
هدفمند و با دعوت از والدین آنها و انجام مصاحبه بالینی بر اساس نظام  DSM-IVو
همچنین تکمیل فرم والد و معلم آچنباخ تعداد  30نفر از افرادی که نشانههای بالینی
اختالالت اضطرابی را داشتند و در فرم والد و معلم آچنباخ در مقیاس اضطراب ( Tباالتر
از  )14و مشکالت درونی سازی) Tباالتر از  )13کسب کرده و بدین ترتیب تشخیص این
اختالل را دریافت کردند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه  19نفری آزمایش و
کنترل قرار گرفتند .الزم به ذکر است که در ضمن اجرای پژوهش تعداد  9نفر از گروه
آزمایش جلسات را ناتمام رها کردند و به این ترتیب تعداد آنها  11نفر شد به همین دلیل
برای جلوگیری از عدم تجانس به طور تصادفی  9نفر از گروه کنترل نیز حذف گردید.

یافتههای پژوهش
در جدول  1شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) برای راهبردهای سازگارانه و
ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک
گروهها ارائه شده است.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرات راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان
گروه آزمایش ()n=11

شاخصهای توصیفی

میانگین

متغیر

انحراف معیار

گروه کنترل ()n=11
میانگین

انحراف معیار

راهبردهای سازگارانه نظم جویی
شناختی هیجان
پذیرش
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاه گیری

پیش آزمون

11/31

3/80

12/04

2/99

پس آزمون

12/13

3/29

12/22

9/90

پیش آزمون

11/40

3/41

12/31

3/39

پس آزمون

19

3

12/22

2/21

پیش آزمون

11/40

3/38

12/99

2/80

پس آزمون

12/99

2/99

12/31

9/92

پیش آزمون

11/04

9/92

13/22

2/94

پس آزمون

13/13

2/24

13/04

2/90

پیش آزمون

11/13

3/09

12

9/09

پس آزمون

11/40

3/94

12/18

3/28

راهبردهای نا سازگارانه نظم جویی
شناختی هیجان
مالمت خود
نشخوار گری
فاجعه سازی
مالمت دیگران

پیش آزمون

11/31

1/80

19/99

2/11

پس آزمون

8/04

1/92

19

2/99

پیش آزمون

19/13

1/31

19/13

1/12

پس آزمون

4/99

1/80

13/81

3/92

پیش آزمون

11/81

2/22

19/04

9/30

پس آزمون

8/31

2/40

19/99

3/99

پیش آزمون

13/40

3/01

12/13

3/91

پس آزمون

4/04

2/30

12

3/82

جدول  1شاخصهای آمار توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون آزمودنیهای دو
گروه آزمایش و کنترل را در راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان
نشان میدهد .بر اساس نتایج مندرج در جدول مذکور ،از بین راهبردهای سازگارانه نظم جویی
شناختی هیجان ،در مرحله پیش آزمون راهبردهای تمرکز مجدد مثبت و تمرکز بر برنامهریزی
با میانگین یکسان ( )11/40برای گروه آزمایش و راهبرد ارزیابی مجدد مثبت ( )13/22برای
گروه کنترل باالترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .همچنین ،در مرحله پس آزمون
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راهبرد تمرکز بر برنامهریزی ( )12/99برای گروه آزمایش و راهبرد ارزیابی مجدد مثبت
( )13/04برای گروه کنترل باالترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .همچنین بر اساس
نتایج مندرج در جدول مذکور ،در مرحله پیش آزمون از بین راهبردهای ناسازگارانه نظم
جویی شناختی هیجان ،راهبرد فاجعه سازی برای گروه آزمایش ( )11/81و راهبرد مالمت خود
برای گروه کنترل ( )19/99باالترین میانگین را دارا میباشند .در حالی که در مرحله پس
آزمون از بین راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان ،راهبرد نشخوار گری برای
گروه آزمایش ( )4/99و راهبرد فاجعه سازی برای گروه کنترل ( )19/99باالترین میانگین را
دارا میباشند.
جهت مقایسه گروهها در راهبردهای سازگارانه از آزمون تحلیل کوواریانس چند
متغیری استفاده شد .قبل از ارائه نتایج این آزمون باید یادآور شد نتایج آزمون باکس جهت
بررسی پیش فرض همگنی واریانس -کوواریانس از لحاظ آماری معنادار نبود ()p>0/09
و این به معنای برقراری مفروضه همگنی ماتریسهای کوواریانس میباشد .بنابراین از
آزمون المبدای ویکلز برای بررسی معناداری اثرهای چند متغیری استفاده شد .نتایج این
تحلیل نشان داد با کنترل اثر نمرات پیش آزمون ،بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر
جدیدی که از ترکیب خطی نمرات پس آزمون راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی
هیجان به عنوان متغیرهای وابسته حاصل شده ،تفاوت معناداری وجود دارد
(=0/21المبدای ویکلز.)F )11،9( =1/03 , p<0/01 ،
جدول  .2نتایج آزمونهای اثرات بین آزمودنیها مربوط به راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی
هیجان
شاخص آماری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورها

آزادی

مجذورها

مقدار
F

مقدار

اندازه

معناداری

اثر

متغیر
9/90

1

9/90

0/30

0/98

0/02

پذیرش

29/14

1

29/14

1/92

0/02

0/30

تمرکز بر
برنامهریزی

118/98

1

118/98

12/11

0/003

0/99

ارزیابی مجدد

10/34

1

10/34

3/22

0/04

0/12

تمرکز مجدد
مثبت
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مثبت
دیدگاه پذیری

1

0/01

0/01

0/002

0/41

0/001

به منظور مقایسه دو گروه از جهت هر یک از راهبردهای سازگارانه نظم جویی
شناختی هیجان ،نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها در جدول  2نشان میدهد که بین
آزمودنی های دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون راهبرد تمرکز مجدد مثبت
( )p<0/09و تمرکز بر برنامه ریزی ( )p<0/01تفاوت معناداری وجود دارد .بر اساس
اطالعات مندرج در جدول  2این تفاوتها به گونهای است که آزمودنیهای گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون در هر دو راهبرد تمرکز مجدد مثبت
و تمرکز بر برنامه ریزی نمرات باالتری کسب نمودهاند.
در ادامه جهت مقایسه گروهها در راهبردهای ناسازگارانه از تحلیل کوواریانس چند
متغیری استفاده شد .قبل از ارائه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری باید یادآور
شد نتایج آزمون باکس جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانس -کوواریانس از لحاظ
آماری معنادار نبود ( ) p>0/09و این به معنای برقراری مفروضه همگنی ماتریسهای
کوواریانس میباشد .بنابراین از آزمون المبدای ویکلز برای بررسی معناداری اثرهای چند
متغیری استفاده شد .نتایج این تحلیل نشان داد با کنترل اثر نمرات پیش آزمون ،بین دو
گروه آزمایش و کنترل در متغیر جدیدی که از ترکیب خطی نمرات پس آزمون
راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان به عنوان متغیرهای وابسته حاصل شده،
تفاوت معناداری وجود دارد (=0/12المبدای ویکلز.)F )13،9( =19/42 , p=0/001 ،
جدول  .3نتایج آزمونهای اثرات بین آزمودنیها مربوط به راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی
هیجان
شاخص
آماری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورها

آزادی

مجذورها

مقدار
F

مقدار

اندازه

معناداری

اثر

متغیر
مالمت خود

182/94

1

182/94

91/22

0/001

0/22

نشخوار گری

10/10

1

10/10

19/39

0/002

0/92

فاجعه سازی

210/94

1

210/94

33/10

0/001

0/12

82/18

1

82/18

11/21

0/001

0/91

مالمت
دیگران
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به منظور مقایسه دو گروه از جهت هر یک از راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی
شناختی هیجان ،نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها در جدول  3نشان میدهد که بین
آزمودنی های دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون هر چهار راهبرد مالمت
خود ،فاجعه سازی و مالمت دیگران ( )p< /001و نشخوار گری ( )p<0/01تفاوت
معناداری وجود دارد .بر اساس اطالعات مندرج در جدول  9این تفاوتها به گونهای است
که آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون در هر چهار
راهبرد ناسازگارانه نظمجویی شناختی هیجان به طور معنادار نمرات پایینتری کسب
نمودهاند.

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه درمانی کندال بر بهبود نشانههای نظم جویی
شناختی هیجان کودکان مبتال به اختاللهای اضطرابی بود .فرضیه اول بیان میکرد برنامه
مقابلهای کت راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان کودکان مبتال به
اختاللهای اضطرابی را نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش میدهد که نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد با کنترل اثر نمرات پیش آزمون ،بین دو گروه آزمایش و
کنترل در متغیر جدیدی که از ترکیب خطی نمرات پس آزمون راهبردهای سازگارانه نظم
جویی شناختی هیجان به عنوان متغیرهای وابسته حاصل شده ،تفاوت معناداری وجود دارد.
به منظور مقایسه دو گروه از جهت هر یک از راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی
هیجان ،نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها نشان داد که بین آزمودنیهای دو گروه
آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون راهبرد تمرکز مجدد مثبت و تمرکز بر برنامه ریزی
تفاوت معناداری وجود دارد .این تفاوتها به گونهای است که آزمودنیهای گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون در هر دو راهبرد تمرکز مجدد مثبت
و تمرکز بر برنامه ریزی نمرات باالتری کسب نمودهاند.
همچنین فرضیه دوم بیان میکرد برنامه مقابلهای کت راهبردهای ناسازگارانه نظم
جویی شناختی هیجان کودکان مبتال به اختاللهای اضطرابی را نسبت به گروه کنترل به
طور معناداری کاهش میدهد .به منظور مقایسه دو گروه از جهت هر یک از راهبردهای
ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان ،نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها نشان داد که
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بین آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون هر چهار راهبرد
مالمت خود ،فاجعه سازی و مالمت دیگران و نشخوار گری تفاوت معناداری وجود دارد.
در راستای تبیین اثر بخشی این برنامه درمانی بر افزایش استفاده از راهبردهای شناختی
سازگارانه نظم جویی هیجان میتوان گفت نظمجویی هیجان عاملی مهم و تعیین کننده در
بهزیستی روانی و کنشوری اثربخش میباشد (گارنفسکی ،کرایج )2001 ،و نظمجویی
شناختی هیجان معادل مدیریت شناختی اطالعات برانگیزاننده هیجانی است (گارنفسکی و
همکاران )2001 ،و استفاده از راهبردهای سازگارانه جهت نظمجویی هیجانات در تعدیل
استرسهای ادراکی مؤثر میباشد .از آنجایی که پژوهشها گویای استفاده گسترده کودکان
با اختاللهای اضطرابی از راهبردهای مقابلهای سازش نایافته است که خود مانع گسترش خزانه
مقابلهای کودکان و چگونگی متناسب کردن راهبردهای مقابلهای با ماهیت عوامل تنیدگی زا
میشود و زمینه بروز مشکالت روانشناختی نظیر اضطراب و افسردگی را فراهم میآورد کنند
و در همین راستا پژوهشگران به نقش راهبردهای مقابلهای به عنوان میانجی بین رویدادهای
تنیدگی زا با هسته روانشناختی فرد اشاره کردهاند (وارمن )1444 ،همچنین چگونگی ادراک
فرد از موقعیتهای تنیدگی زای زندگی و ناتوانی در تنظیم راهبردهای هیجانی و مقابلهای موثر
را در شکل گیری اختاللهای اضطرابی حایز اهمیت دانستند (لست ،2001 ،نقل از طهرانیزاده،
 .)1384این تأثیرات دو جانبه از سودمندی درمانهای شناختی رفتاری که محور اصلی را تفکر،
هیجان و رفتار تلقی میکنند در چارچوب اختاللهای اضطرابی حمایت میکنند (کندال و
همکاران .)2009 ،از آنجایی که استفاده از راهبردهای ناسازگارانه در نظمجویی هیجان
سبب بروز برخی آسیب های روانی نظیر افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری و خشونت
میگردد (گارنفسکی ،کرایچ2001 ،؛ شروورز و همکاران )2008 ،و مطالعات نشان دادهاند
راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان مانند مالمت خود ،نشخوار گری و مالمت
دیگران با اضطراب رابطه مثبتی دارند (ریان ،داهلن )2009 ،همچنین مالمت خود،
نشخوارگری و فاجعه سازی پیش بین اضطراب میباشند (یوسفی1389 ،؛ مشهدی ،حسنی،
میردورقی )1340 ،و شایعترین ناراحتی شناختی که توسط این کودکان تجربه میشود
نشخوار گری فکری است که ناراحتی زیاد با تفکر مضطربانه است (کندال و همکاران،
2009؛ نقل از طهرانی زاده )1384 ،و از سویی دیگر بسیاری از کودکان با اختاللهای
اضطرابی مهارتهای کمتری را در نظم جویی هیجانات نشان میدهند (هانسدوتی،

111

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،سال ششم ،شماره بیست وچهارم ،پاییز95

اولندیک )2002 ،و در شمار بسیاری از تحقیقات بالینی ،شواهد قوی وجود دارد که این
کودکان از راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی کمتر استفاده میکنند در این برنامه
درمانی انتظار میرفت از یک سو با آموزش تأثیر افکار منفی و خود گوییهای اضطرابی
بر احساسات و رفتار ،فهمیدن وجود رابطه بین افکار منفی و فاجعه آمیز با احساس
اضطراب و از سوی دیگر با استفاده از فنون شناختی نظیر شناسایی خود گوییهای منفی و
افکار فاجعه آمیز و به چالش کشیدن آنها و جایگزینی خودگوییهای واقعیتر و به
کاربردن مهارتهای مقابلهای موثر و تعمیم دادن خود گوییهای مثبت و به کارگیری
آنها در مواجهه با موقعیتهای تهدیدکننده با تمرین و تکرار ،منجر به افزایش استفاده از
راهبردهای شناختی سازگارانه نظم جویی هیجان شود و کودک را در جهت استفاده
فعاالنه از مقابلههای سازش یافته و راهبردهای شناختی سازگار در مواجهه با موقعیتهای
تنیدگیزا توانمند سازد .نتایج پژوهش حاضر این استدالل را تایید میکند .درمان به
کودکان اجازه میدهد تا از طریق جایگزینی راهبردهای نظم جویی هیجانی سازگارانه این
الگوهای غیر انطباقی را اصالح کنند .همچنین باعث تقویت پردازش سازگارانه افکار و
هیجانهایی می شود که زیر بنای مشکالت رفتاری و شناختی مرتبط با اضطراب است.
همچنین تحلیل نتایج نشان می دهد افراد گروه آزمایش بعد از دریافت مداخله از میان
راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان در راهبردهای تمرکز بر برنامه ریزی و
تمرکز مجدد مثبت نمرات باالتری کسب نمودهاند .تمرکز بر برنامه ریزی به افکار فرد
درباره گامهایی که برای مواجهه با رویداد منفی باید برداشته شود ،اشاره دارد که میتوان
آن را اینگونه تبیین کرد که درمان باعث میشود تا از طریق به کار گیری آموزش مهارت
حل مسئله و راهبردهای مسئله مدار این راهبرد را در افراد بهبود میبخشد .همچنین تمرکز
مجدد مثبت به افکاری اشاره دارد که طی آن فرد به جای فکر کردن درباره رویداد منفی
کنونی به موضوعات شاد و لذتبخش فکر میکند .به عبارت دیگر در این راهبرد فرد به
جای رویداد منفی ،ذهن خود را درگیر موضوعات مثبت کرده و کمتر به موضوعات منفی
میپردازد که میتوان آن را اینگونه تبیین کرد که درمان با آموزش بهکارگیری
راهبردهای مقابلهای موثر در مواجهه با سو گیری توجه به افکار منفی توانسته است این
راهبرد سازگارانه را در بیماران ارتقا دهد.
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بنابراین بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بیماران در این پژوهش با توجه به
مکانیسم اثر گذاری درمان کندال از طریق تصاویر و نقاشیها متناسب با درک کودکان،
آموزش شناسایی تأثیر افکار منفی بر احساسات و رفتار ،باز شناسی انواع خود گوییهای
منفی و اضطراب برانگیز و نیز تشخیص راهبردهای مقابلهای ناسازگار قابل تبیین است.
بدین ترتیب این برنامه درمانی با به چالش کشیدن انواع خطاهای شناختی و آموزش
راهبردهای مقابلهای موثر و خودگوییهایی که منطبق بر واقعیت باشند ،منجر به کاهش
استفاده از راهبردهای ناسازگار نظم جویی شناختی هیجان کودکان مبتال به اختاللهای
اضطرابی شود .یافتهها با نتایج پژوهش سووگ ،سود ،کامر و کندال )2004( ،؛ هانسدوتی
و اولندیک )2002( ،و ریان و داهلن)2009( ،همخوان است .همچنین بررسیها نشان
دادهاند که مداخله مبتنی بر آموزش نظمجویی هیجانی ،تأثیر مثبتی بر کاهش نشانههای
افسردگی ،اضطراب و استرس افراد داشته است .بنابراین یافتهها نتایج پژوهشهای پیشین را
تایید میکند مبنی بر اینکه به دلیل ارتباط زیاد شناخت ،هیجان و رفتار (اینگرام ،کندال،
اسمیت ،دونل ،رونان )1482 ،ناکارآمدی در قلمرو رفتاری و هیجانی میتواند به واسطه
تشخیص و به چالش کشیدن شناخت های غیرواقعی و تحریف شده کودکان اصالح شود.
از جمله راهبردهای شناختی که ضرورت آموزش آن به کودکان احساس میشود میتوان
به فنونی جهت به چالش کشیدن و کاهش خودگوییهای منفی و تعمیم دادن
خودگوییهای مثبت و طرح ریزی نقشهای برای مقابله با موقعیتهای تنیدگیزا اشاره
کرد .از سرمشق دهی شناختی ،مرور ذهنی ،تقویت اجتماعی و ایفای نقش نیز به منظور
کمک به کودک به سازماندهی الگوهای مقابلهای که تعاملهای اجتماعی بعدی را تقویت
کنند ،استفاده میشود (تریدول و کندال1441 ،؛ نقل از طهرانی زاده .)1384 ،در حال
حاضر عموماً راهبردهای شناختی در ترکیب با اشکال دیگر رفتار درمانی به کار میروند و
شواهد نشان دادهاند که تغییر در الگوی خودگوییهای منفی میانجی تغییر اضطراب در
الگوهای درمانی است (فریدمن و اولندیک1484 ،؛ نقل از کندال و همکاران.)2008 ،
با توجه به شیوع باالی اختاللهای اضطرابی و ایجاد آسیبهای متعددی در حوزههای،
شناختی ،اجتماعی ،خانوادگی و تحصیلی (پودل و همکاران )2010 ،و همچنین داشتن
پیامدهای منفی درازمدت بر تحول کودکان ،نیاز به درمان موثر ،برجسته میشود .برنامه
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مقابلهای کت به عنوان یکی از برنامههای ساختارمند  ،CBTبرای کودکان با اختاللهای
اضطرابی حمایتهای قوی تجربی را برای افراد باالی  2سال به دنبال داشته است .
با توجه به اینکه در حیطه درمان اختاللهای اضطرابی کودکان ،تاکنون اثر بخشی این
برنامه درمانی بر بهبود نظم جویی هیجان بررسی نشده است ،پژوهش حاضر به بررسی
اثربخشی درمان  COPING CATبر بهبود نشانههای نظم جویی شناختی هیجان کودکان
ایرانی مبتال به اختاللهای اضطرابی پرداخت .با توجه به ارتباط زیاد شناخت ،هیجان و
رفتار و نقش واسطه راهبردهای شناختی در تنظیم هیجان ،نتایج این پژوهش نشان داد که
این برنامه درمانی توانسته است با استفاده از فنون گسترده رفتاری و شناختی و به کارگیری
تصاویر و نقاشی متناسب با فهم کودکان ،با یادگیری و شکل گیری تجارب جدید ،منجر
به تغییرات رفتاری و هیجانی کودکان شود با این هدف که وقتی از دریچه قالب مقابلهگر
به ادراکها و انگیختگیهای سابقاً ناراحتکننده نگاه میشود بتواند با استفاده از
استراتژیهای مقابله گری ،به مدیریت خود بپردازد و بدین ترتیب بهبود نشانههای بالینی
اضطراب را به همراه آورد .یافتههای بدست آمده از پژوهش حاضر ،به طور کلی همسو با
یافتههای سایر مطالعات صورت گرفته در این حوزه است و موید کاربرد این برنامه درمانی
جهت درمان مبتالیان به اختاللهای اضطرابی میباشد.
پژوهشهای اندکی را میتوان یافت که در مراحل گوناگون فرایند پژوهش فاقد
محدودیت باشند .این پژوهش نیز از این امر مستثنی نبوده است که میتوان به ریزش نمونه
اشاره کرد که به دلیل مقارن شدن درمان با تعطیالت تابستان و ماه مبارک رمضان ،تعدادی
از افراد از ادامه درمان انصراف دادند و همچنین نتیجه پژوهش حاضر به علت محدودیت
زمانی ،فاقد پیگیری بود .برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود مقایسهی گروههای
جنسیتی و همچنین زیر گروههای مختلف اختاللهای اضطرابی به صورت جداگانه مورد
توجه قرار گیرد و پیگیری آزمودنیها پس از اتمام درمان نیز میتواند برای ارزیابی
اثربخشی بلند مدت روش درمانی موثر باشد.
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