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Abstract
Introduction:The formation of restructured families has many effects, but one of the worrying effects
are the consequences of these families for children, who can expose them to emotional disorders such
as depression, and failure to treat this depression in a timely manner can have lasting impacts on the
child's quality of life. The present study aims to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral
therapy on the depression of children in restructured families.
Methods: This research is a quasi-experimental (pre-test, post-test, follow-up with control group).
The sample size consists of 20 children who were selected using purposeful sampling among eligible
children and randomly assigned to two experimental groups (10 children) and a control (10 children).
The Achenbach questionnaire (parental form), was used to collect data. The obtained data were
analyzed by SPSS-22 software.
Results: The results of variance analysis with repeated measurements between the subjects of the
experimental group and the control group showed a significant difference in the dependent variable,
i.e., depression.
Conclusions: According to the results of the study, it seems that cognitive-behavioral therapy has been
able to reduce the rate of depression caused by environmental events related to the restructured family
situation in children, using its techniques such as cognitive reconstruction, rumination reduction,
problem-solving training, improving psychological awareness and psychological resilience as well as
the ability to recognize and deal with emotions. Therefore, this treatment can be used as an effective
treatment to reduce depression in children in these families.
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چکيده
مقدمــه :تشــکیل خانــواده هــای بازســاختاریافته ،اثــرات متعــددی را بــه دنبــال دارد ،امــا یکــی از اثــرات نگــران کننــده ،عواقــب ایــن
خانــواده هــا بــرای کــودکان اســت کــه مــی توانــد آن هــا را در معــرض اختــاالت هیجانــی ماننــد افســردگی قــرار دهــد و عــدم درمــان
بــه موقــع ایــن افســردگی ،مــی توانــد بــر کیفیــت زندگــی کــودک اثراتــی پایــدار داشــته باشــد .بنابرایــن پژوهــش حاضــر قصــد داشــت
تــا اثربخشــی درمــان شــناختی رفتــاری را بــر افســردگی کــودکان خانــواده هــای بازســاختاریافته بررســی نمایــد.
روش کار :ایــن پژوهــش از نــوع نیمــه تجربــی بــود .حجــم نمونــه شــامل  20کــودک بــود کــه ایــن افــراد بــه صــورت هدفمنــد از
میــان کــودکان واجــد شــرایط ورود بــه پژوهــش انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش ( 10کــودک) و کنتــرل (10
کــودک) جایگزیــن شــدند .بــرای جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه ی آخنبــاخ (فــرم والدیــن) ،اســتفاده گردیــد .داده هــای بــه دســت
آمــده ،توســط نــرم افــزار  SPSS-22تحلیــل شــدند.
يافتــه هــا :نتایــج تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر بیــن کــودکان گــروه آزمایــش و کنتــرل در متغیــر وابســته یعنــی
افســردگی ،تفــاوت معنــاداری را نشــان دادنــد (.)P ≥ 0/05
نتيجــه گيــری :بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،بــه نظــر مــی رســد کــه رویکــرد شــناختی رفتــاری ،توانســته اســت بــا اســتفاده
از فنــون خــود ماننــد بازســازی شــناختی ،کاهــش نشــخوار فکــری ،آمــوزش حــل مســئله ،بهبــود آگاهــی و انعطــاف پذیــری روان
شــناختی و نیــز مهــارت شناســایی و برخــورد بــا هیجانــات ،میــزان افســردگی ناشــی از رویدادهــای محیطــی مرتبــط بــا وضعیــت
خانــواده ی بازســاختاریافته را در کــودکان کاهــش دهــد .بنابرایــن ایــن درمــان ،مــی توانــد بــه عنــوان درمانــی مؤثــر بــرای کاهــش
افســردگی کــودکان در ایــن خانــواده هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
کلیدوازه ها :افسردگی ،خانواده های بازساختاریافته ،درمان شناختی -رفتاری ،کودکان.
مقدمه
بــا تغییــرات ایجــاد شــده در جوامــع امــروزی ،بــه تدریــج نظــام
خانــواده کارکردهــای گذشــته خــود را از دســت داده و متأثــر از
شــرایط جدیــد و نظــام ارزشــی کنونــی شــده اســت .ایــن شــرایط و
تغییــرات ،خانــواده ی عصــر حاضــر را دچــار آســیب هایــی نمــوده
اســت کــه یکــی از مهــم تریــن ایــن آســیب هــا ،طــاق و آثــار

و نتایجــی اســت کــه در جامعــه بــه جــای مــی گــذارد .یکــی از
آثــار طــاق افزایــش خانــواده هــای ناشــی از ازدواج مجــدد افــراد
مطلقــه اســت .وقتــی کــه یــک خانــواده از ازدواج دوم یــا حتــی
ســوم شــکل مــی گیــرد و بچــه هایــی را نیــز در بــر مــی گیــرد ،به
آن هــا خانــواده هــای «بازســاختاریافته»« ،ترکیبــی»« ،بازســازی
شــده» و یــا «ناتنــی» گفتــه مــی شــود ( ،)1کــه در ایــن پژوهــش
ترجیحــا از اصطــاح بازســاختاریافته اســتفاده مــی شــود .تشــکیل
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و اختالالتــی در خــواب و تغذیــه مهــم تریــن عالئــم افســردگی
در کــودکان مــی باشــند ( .)7همچنیــن اختــاالت افســردگی
در کــودکان مــی توانــد بــه جــای خلــق و خــوی غمگیــن ،بــا
تحریــک پذیری شــدید مشــخص شــود (اضطــراب و افســردگی).
پیشــرفت افســردگی در دوران کودکــی ،عواقــب منفــی بســیاری
را در بزرگســالی بــه همــراه دارد ( ،)8بنابرایــن شناســایی و درمــان
افســردگی در کــودکان مــی توانــد احتمــال بیمــاری هــای روانــی
دیگــر ،ناراحتــی شــدید ،رفتارهــای ناســازگارانه و حتــی مــرگ و
میــر کــودکان در بزرگســالی را کاهــش دهــد ( .)9در ایــن میــان
ممکــن اســت کــه برخــی از کــودکان ،بــه دلیــل عــدم بلــوغ
شــناختی ،اجتماعــی و عاطفــی بــرای درک و کاربــرد مهــارت
هــای آموختــه شــده در درمــان را ندارنــد ،بنابرایــن ،نیــاز بــه
درمــان هــای افســردگی متناســب بــا ســطح رشــد شــناختی،
اجتماعــی و هیجانــی مــی باشــد تــا بــا توانایــی کــودکان در
درک و اجــرای فنــون درمانــی مطابقــت داشــته باشــند (.)10
در ایــن میــان ،درمــان شــناختی -رفتــاری یکــی از مؤثرتریــن
روش هــا در کاهــش افســردگی کــودکان اســت ( .)8اثربخشــی
ایــن درمــان در پژوهــش هــای متعــددی در خــارج (،12 ،11
 )13و داخــل کشــور ( ،)14، 9 ،7 ، 6مــورد تأییــد قــرار گرفتــه
اســت .درمــان شــناختی -رفتــاری بــه مجموعــه فنونــی گفتــه
مــی شــود کــه بــرای درمــان طیــف وســیعی از حــاالت روان-
شــناختی ماننــد افســردگی یــا اضطــراب ،اســتفاده مــی گــردد.
ایــن درمــان مبتنــی بــر چارچوبــی اســت کــه فــرض مــی کنــد
افــکار ،عواطــف و رفتارهــا همــه بــا هــم مرتبــط هســتند و بــه
طــور خــاص تــر ،افــکار ،احساســات و رفتارهــا را پیــش مــی بــرد.
بنابرایــن ،یــک فــرض اساســی در درمــان شــناختی -رفتــاری
ایــن اســت کــه پــس از شناســایی و تغییــر افــکار ناکارآمــد فــرد،
احساســات و رفتارهــای ناســازگار فــرد نیــز تغییــر خواهنــد کــرد.
فنــون رایــج در درمــان شــناختی -رفتــاری بــرای کودکان شــامل
آمــوزش روان شــناختی  ،نظــارت بــر خــود ،شناســایی احساســات،
حــل مســئله ،مهــارت هــای مقابلــه ای و برنامــه هــای پــاداش
اســت (.)13
بــا توجــه بــه بررســی پیشــینه ی پژوهــش ،بهنظــر میرســد
پژوهشــی در حــوزه اثربخشــی درمــان شــناختی -رفتــاری بــر
افســردگی کــودکان در بافــت خانــواده هــای بازســاختاریافته
انجــام نگرفتــه اســت .بنابرایــن پژوهــش حاضــر قصــد دارد تــا
خــاء موجــود در زمینــه اثربخشــی درمــان شــناختی رفتــاری بــر
کــودکان ایــن نــوع از خانــواده هــا را تــا حــدودی رفــع نمایــد،
زیــرا ایــن کمبــود تحقیــق نامطلــوب اســت ،چراکــه انتقــال از

خانــواده هــای بازســاختاریافته ،اثــرات متعــددی را بــه دنبــال دارد،
امــا یکــی از اثــرات نگــران کننــده ،عواقــب ایــن خانــواده هــا برای
کودکانــی اســت کــه جدایــی از والــد و خانــواده ی اصلــی را تجربــه
کــرده و بایــد در محیطــی جدیــد و ناآشــنا ،بــه عنــوان فرزنــدان
ناتنــی بــا فــردی غریبــه زندگــی کننــد ( .)2کــودکان ممکن اســت
زندگــی در خانــواده بازســاختار یافتــه را پرتنــش ببیننــد ،زیــرا آن ها
بــا توجــه بــه ســن کــم شــان در فراینــد انتقــال خانــواده ســهمی
تدارنــد و بــه آن هــا فرصــت مناســب بــرای تصمیــم گیــری داده
نمــی شــود ( .)3ایجــاد اســترس و تنــش ناشــی از انتقــال از خانواده
اصلــی بــه خانــواده ی بازســاختاریافته منجــر بــه پیامدهــای منفــی
از جملــه عالئــم باالتــر افســردگی در کــودکان خانــواده هــای
بازســاختاریافته خواهــد شــد ( .)4بــرای مثــال مجتهــدزاده و
نیســی ( ،)5در پژوهــش خــود بــه مقایســه افســردگی 216دانــش
آمــوز دختــر دارای ناپــدری یــا نامــادری و دانــش آمــوزان دارای
پــدر و مــادر واقعــی پرداختنــد .بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده
میــزان افســردگی دانــش آمــوزان دارای ناپــدری ،نامــادری بــه
طــور معنــی داری بیشــتر از دانــش آمــوزان دارای پــدر و مــادر
واقعــی بــود.
وقایــع اســترس زای ایجادکننــده ی افســردگی در زندگــی
کــودکان خانــواده هــای بازســاختاریافته مــی توانــد هــم حــاد و
هــم مزمــن باشــد .از یــک نظــر ،طــاق و تشــکیل خانــواده ی
بازســاختاریافته ،حوادثــی هســتند کــه در یــک نقطــه خــاص از
زمــان اتفــاق مــی افتنــد و منجــر بــه اســترس حــاد بــرای کودک
مــی شــوند .از طــرف دیگــر ،فراینــد آغــاز تعارضــات والدیــن
و ادامــه ایــن تعارضــات تــا زمــان طــاق ،همچنیــن فراینــد
انتقــال و زندگــی در یــک خانــواده ی بازســاختاریافته ،مــی توانــد
یــک اســترس مزمــن بــرای ایــن کــودکان بــه وجــود آورد (.)3
کودکانــی کــه در خطــر ابتــا بــه افســردگی در خانــواده هــای
بازســاختاریافته قــرار دارنــد ،چــه دربــاره ی مشــکالت شــخصی
خــود و چــه دربــاره ی مشــکالت محیــط پیرامــون خــود ،بدتریــن
ســناریوی ممکــن را بــه ذهــن خــود مــی آورنــد .ایــن کــودکان
افســرده ،بــه خاطــر مســائل خــارج از کنتــرل ،خــود را ســرزنش
نمــوده و بــه منفــی تریــن تعبیــر از مســائل مــی پردازنــد و
نمــی تواننــد تصــور خــوش بینانــه ای در مــورد مســائل داشــته
باشــند ( .)6تغییــر خلــق ،بــی حوصلگــی و بــی قــراری فزاینــده در
رفتــار ،کاهــش فعالیــت ،کــم حرفــی و گاهــی گریــه های شــدید،
تغییراتــی در نگــرش مبنــی بــر احســاس بــی ارزشــی و کاهــش
عــزت نفــس ،احســاس بــی کفایتــی ،اشــتغاالت فکــری مبنــی بر
بــی کفایتــی و تمرکــز توجــه بــر خــود ،احســاس خودسرزنشــی
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ی پژوهــش عبــارت بودنــد از :ازدواج مجــدد والدیــن در نتیجــه
طــاق حداقــل یکــی از آن هــا بــوده باشــد ،عــدم تشــخيص
اختاللهــاي روانــی حــاد در کــودک بــه نحــوي کــه در رونــد
کار اختــال ايجــاد ننمايــد (کــه بــه وســیله ی مصاحبــه اولیــه
توســط محققــان بــا درجــه دکتــری روانشناســی و یــک روان
پزشــک محــرز و مشــخص خواهــد گردیــد) ،وجــود اختــال
افســردگی در کــودکان ،عــدم شــرکت در دورههــاي مشــاوره
يــا درمــان همزمــان و عالقــه منــدی و تمايــل بــه شــرکت
داوطلبانــه .مــاک هــای خــروج عبــارت بودنــد از :عــدم ادامــه
ی جلســات آموزشــی و عــدم همــکاری والدیــن در کامــل کــردن
پرسشــنامه هــا .بــرای تحلیــل داده هــای پژوهــش از شــاخص

یــک خانــواده هســته ای بــه یــک خانــواده بازســاختاریافته،
یــک رویــداد مهــم و حیاتــی بــرای بســیاری از کــودکان اســت و
کاهــش اســترس ناشــی از گــذار از خانــواده اصلــی بــه خانــواده
جدیــد ،پیامدهــای مهمــی بــرای رفــاه کــودکان و جامعــه دارد .در
واقــع بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر کــودکان خانوادههــای
بازســاختاریافته بخشــی از جمعیــت کــودکان جامعــه را تشــکیل
مــی دهنــد ،هــر گونــه اقدامــی در جهــت ســامت روان شــناختی
آن هــا نــه تنهــا باعــث صرفــه جویــی در هزینــه هــای عاطفــی و
اقتصــادی جامعــه خواهــد بــود ،بلکــه آینــده ی روشــنی نیــز برای
جامعــه بــه ارمغــان خواهــد آورد .بــه طــور خالصــه ایــن پژوهــش
مــی توانــد بــه دانــش موجــود در زمینــه درمــان افســردگی

هــای آمــار توصیفــی (میانگیــن و انحــراف معیــار) و شــاخص
هــای آمــار اســتنباطی متناســب بــا فرضیــات و نــوع داده هــا
یعنــی تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر اســتفاده گردیــد.
بــرای انجــام عملیــات آمــاری مذکــور از نــرم افــزار SPSS-22
اســتفاده شــد.
ابــزار پژوهــش در ایــن پژوهــش چــک لیســت رفتــاری کــودکان
– فــرم والدیــن بــود .فهرســت رفتــاری کــودکان ،پرسشــنامه ای
اســت کــه در ســال  1997توســط آخنبــاخ تدویــن شــده اســت.
آخنبــاخ ،آیتمهــای مشــکالت رفتــاری اصلــی را از فهرســت
مشــکالت رفتــاری کــه در ســال  1966از طریــق زمینــه یابــی
پیشــینه موجــود و بررســی تاریخچــه  1000بیمــار روانپزشــکی
کــودک بدســت آورده بــود ،طراحــی نمــود .او پــس از طــی
ســالیان بــا اســتفاده از ارزیــاب هــا بــا ســاده ســازی عبــارات،
گســترش و جایگزیــن کــردن گزینــه هــای  2 ،0،1بــه جــای بلــه
– خیــر و اضافــه کــردن آیتــم هــای جدیــد در ضمــن مشــاوره
بــا درمانگــران ،بررســی هــای آمــاری ،بازخوردهــای والدیــن،
درمانگــران و محققــان ،در نســخه ارائــه شــده ،تجدیــد نظــر
نمــود .فهرســت رفتــاری کــودک ســه فــرم دارد .فــرم والدیــن
( ،)CBCLفــرم معلــم ( )TRFو فــرم خــود گزارشــی کــودک
( .)YSRدر ایــن پژوهــش از ســؤاالت گویــه ی افســردگی فــرم
والدیــن بــرای ســنجش افســردگی کــودک اســتفاده شــد ،کــه
توســط والدیــن یــا فــردی کــه سرپرســتی کــودک را بــه عهــده
داشــت و از او مراقبــت مــی کــرد ،براســاس وضعیــت کــودک در
 6مــاه گذشــته ،تکمیــل شــد .گویــه هــای افســردگی کــودکان
در ایــن پرسشــنامه عبارتنــد از103- 102-75-69-65-42-5 :
.111ضرایــب کلــی اعتبــار فــرم هــاي  CBCLبــا اســتفاده از آلفــاي
کرونبــاخ  0/97و بــا اســتفاده از اعتبــار بــاز آزمایــی 0/94

کــودکان در خانــواده هــای بازســاختاریافته کمــک کنــد و کاربــرد
درمــان شــناختی-رفتاری را بــراي کاهــش افســردگی کــودکان
خانــواده هــای بازســاختاریافته ،در بافــت فرهنگــی ایــران بررســی
مــی نمایــد تــا در صــورت مشــاهده ی نتایــج مثبــت ،با گســترش
ایــن نــوع درمــان ،ضمــن بهبــود بخشــيدن بــه کيفيــت زندگــي
ایــن کــودکان ،مانــع عــوارض طوالنــی مــدت فــردی ،خانوادگــی
و اجتماعــی ناشــی از افســردگی ایــن کــودکان شــد و بــا توجــه
بــه اينکــه تاکنــون تحقيقــي در ايــن زمينــه در کشــور صــورت
نگرفتــه اســت ،ضــرورت آن بيشــتر مــي شــود .فرضیــه ی ایــن
پژوهــش عبــارت اســت از ایــن کــه :درمــان شــناختی رفتــاری،
بــر اختــال افســردگی کــودکان خانــواده هــای بازســاختاریافته
مؤثــر اســت.
روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع پژوهــش نیمــه تجربــی اســت .جامعــه ی
آمــاری پژوهــش کليــه کــودکان  8تــا  12ســاله خانــواده هــای
بازســاختاریافته بودنــد کــه در ســال هــای  98-97در شــهرضا
زندگــی مــی کردنــد .حجــم نمونــه ،شــامل  20نفــر مــی باشــد
کــه ایــن افــراد بــه صــورت هدفمنــد از میــان کــودکان واجــد
شــرایط ،ورود بــه پژوهــش انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو
گــروه آزمایــش ( 10کــودک) و کنتــرل ( 10کــودک) ،جایگزیــن
شــدند .روش هدفمنــد از آن جهــت انتخــاب شــد کــه ضــرورت
داشــت تــا محققــان اطالعــات را خانــواده هــای بازســاختاریافته
بدســت آورنــد زیــرا آنهــا تنهــا افــرادی هســتند کــه مــی تواننــد
چنیــن اطالعاتــی ارائــه دهنــد .در مــورد کفایــت حجــم نمونــه
نیــز براســاس دیــدگاه محققــان حجــم نمونــه  10نفــر بــرای
تحققــات آزمایشــی کافــی اســت ( )15بــه خصــوص کــه نمونــه
ایــن پژوهــش نیــز کــودک بودنــد .مــاک هــای ورود بــه نمونــه
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عــاوه بــر ایــن در ایــن پژوهــش نیــز روایــی فهرســت رفتــاری
توســط پنــج متخصــص بــا درجــه دکتــری روانشناســی و یــک
روانپزشــک مــورد تأییــد قــرار گرفــت و آلفــای کرونبــاخ آن نیــز
 0/91بدســت آمــد.
در پژوهــش حاضــر ،بســته ی آموزشــی شــناختی -رفتــاری
کــودکان بــه عنــوان مداخلــه درمانــی ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
روش درمانــی در ایــن پژوهــش ،درمــان شــناختی -رفتــاری بــرای
کــودکان  ۷تــا  ۱۴ســال بــر اســاس دســتورالعمل لــوری ســیلر
( )18بــود ،کــه در  10جلســه ی  45تــا  60دقیقــه ای اجــرا گردیــد.
اصــول اخالقــی در پژوهــش حاضــر کــه دارای کــد اخــاق
 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.034مــی باشــد ،شــامل اخــذ
رضايــت آگاهانــه از مشــارکت کننــدگان ،جهــت شــرکت در
پژوهــش ،ضبــط مصاحبــه ضمــن حفــظ بــی نامــی و رازداری،
اختيــار آنــان بــرای تــرک مطالعــه ،پاســخگويی بــه ســؤاالت
آزمودنــی هــا ،ثبــت محرمانــه ی پرسشــنامه هــا و توضيــح
پيرامــون نتايــج پژوهــش بــه صــورت آمــاری و کلــی بــود.
خالصه محتوای جلسات در (جدول  )1شرح داده شده است:

گــزارش شــده اســت .روایــی محتوایــی (انتخــاب منطــق ســؤاالت
و اســتفاده از تحلیــل کالس یــک ســؤاالت) ،روایــی مالکــی (بــا
اســتفاده از مصاحبــۀ روان پزشــکی بــا کــودك و نیــز همبســتگی
بــا مقیــاس ( )CSI-4و روایــی ســازه (روابــط درونــی مقیــاس هــا
و تمایزگــذاري گروهــی) ایــن فــرم هــا مطلــوب گــزارش شــده
اســت (.)16
در پژوهــش مینایــی ( ،)17دامنــه ی ضرایــب همســانی درونــی
مقیــاس هــا بــا اســتفاده از فرمــول آلفــای کرونبــاخ از  0/63تــا
 0/95گــزارش شــده اســت .ثبــات زمانــی مقیــاس هــا بــا اســتفاده
از روش آزمــون -بــاز آزمــون بــا یــک فاصلــه زمانــی  ۵-۸هفتــه
بررســی شــده اســت کــه دامنــه ی ضرایــب ثبــات زمانــی از 0/32
تــا  0/67بــه دســت آمــده اســت .همچنیــن توافــق بیــن پاســخ
دهنــدگان نیــز مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت کــه دامنــه ی ایــن
ضرایــب از  0/90تــا  0/67نوســان داشــته اســت .بــه طــور کلــی در
تحقیــق مینایــی ( ،)17ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه ایــن
پرسشــنامه از اعتبــار و روایــی مطلــوب و باالیــی برخــوردار اســت و
بــا اطمینــان مــی تــوان از آن بــرای ســنجش اختــاالت عاطفــی-
رفتــاری کــودکان و نوجوانــان  ۶-۱۸ســاله اســتفاده کــرد.

جدول  :1جلسات آموزشی
جلسه

محتوا

جلسه اول

معرفی اعضا به یکدیگر  ،آغاز یادگیری دربارهی احساسات و نیز انجام هدف گذاری.

جلسه دوم

آمــوزش دربــاره ی احساســات مختلــف ،توجــه بــه احساســات دیگــران بــا نــگاه بــه حــاالت چهــره و زبــان بــدن آنهــا ،آمــوزش دربــاره ی
تغییــر احساســات در طــول روز و همــه روزه.

جلسه سوم

آگاهی از تغییرات فیزیکی در بدن  ،آموزش درباره ی ارتباط بین نشانه های بدنی و شیوه ی تفکر ،احساس و رفتار.

جلسه چهارم

کمک به تشخیص افکار ،آموزش دربارهی چگونگی تأثیر افکار ما بر احساسات و اعمال ما.

جلسه پنجم

ادراک ارتبــاط بیــن افــکار ،احساســات ،نشــانه هــای بدنــی و اعمــال ،مشــاهده ی چگونگــی اثرگــذاری تغییــر در افــکار ،احساســات ،نشــانه
هــای بدنــی یــا اعمــال بــر دیگــر پیوندهــا.

جلسه ششم

آمــوزش امــکان وجــود شــیوه هــای فکــری متفــاوت بــا شــیوه ی فکــری خودمــان ،آمــوزش ســؤاالتی کــه مــا را در فهــم بهتــر موضوعــات
نگرانکننــده ی ذهنمــان یــاری میکننــد.

جلسه هفتم

آموزش شیوههای جایگزین توجه به مشکالت ،آموزش نگاه علمی به شیوه ی حل مسئله ی خود ،با توجه به شواهد و حقایق به جای حدس و
گمان ،توجه به تأثیر مثبت افکار مثبت و احساس.

جلسه هشتم

ایجاد یک طرح شش گامی برای هدف گذاری ،تشویق اعضا برای کار با یکدیگر و حمایت از یکدیگر در مشکالت.

جلسه نهم

آمــوزش دربــاره ی اینکــه چطــور هــر فــرد ،متفــاوت بــا دیگــران بــوده و دربــاره ی چیزهــای مختلفــی نگــران اســت ،چگونــه برخــی از افــکار
و احساســات میتواننــد باعــث تــداوم احســاس بــد فــرد شوند ،شناســایی شــیوه هــای مختلفــی کــه افــراد بــرای محافظــت از خــود در برابــر
نگرانیهــا ،اســتفاده میکننــد.

جلسه دهم

یادگیــری اینکــه چگونــه مشــکالت خــود را بــه گامهــای کوچکتــر و قابــل دســتیابی تــر بشــکنیم ،توجــه بــه اینکــه الگوبــرداری از فــردی کــه
بــه خوبــی بــا مســائل خــود مواجــه میشــود ،میتوانــد ســودمند باشــد.

نســبت بــه پيشآزمــون تغییــر يافتــه اســت ،امــا در گــروه کنتــرل
در هــر ســه بــار آزمــون ،تفــاوت محسوســی مشــاهده نشــد .بــه
منظــور بررســي معنــاداري تفاوتهــا بيــن دو گــروه ،از تحليــل
واريانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر اســتفاده گرديــد ،کــه نتايــج در

يافته ها
نتايــج یافتــه هــای توصيفــي در پژوهــش حاضــر نشــان داد که در
افســردگی کــودکان خانــواده هــای بازســاختاریافته در گــروه درمان
شــناختی رفتــاری ،ميانگيــن نمرههــاي پسآزمــون و پیگیــری،
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نرمــال بــودن توزیــع متغیرهــا ،از آزمــون شــاپیرو –ویلکــز اســتفاده
گرديــد کــه نتايــج ایــن آزمــون نیــز نشــان داد کــه در متغيــر
افســردگی کــودکان ،ســطح معنـيداري بزرگتــر از  0/05اســت؛ لذا
فــرض نرمــال بــودن توزیــع برقــرار اســت.
بــرای بررســی پیــش فــرض ســوم یعنــی کــروی بــودن ماتریــس
واریانــس -کوواریانــس متغیــر وابســته ،از آزمــون کرویــت ماکلــی
اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در (جــدول  )2آمــده اســت.

ادامــه آمــده اســت .قبــل از اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس بــا
انــدازه گیــری مکــرر ،الزم بــود کــه چنــد پیــش فــرض آزمــون
شــوند .بــه منظــور بررســي پیــش فــرض برابــري واريانسهــا،
از آزمــون لويــن اســتفاده گرديــد کــه نتايــج نشــان داد کــه در
افســردگی کــودکان ،ســطح معن ـيداري آزمــون لویــن بزرگتــر از
 0/05اســت؛ لــذا واريانسهــا برابــر هســتند و اســتفاده از تحليــل
واريانــس در دادههــاي پژوهــش بالمانــع بــوده و پايايــي نتايــج
بدســت آمــده از آن تأييــد ميگــردد .همچنیــن بــرای بررســی

جدول  : 2نتایج آزمون ماکلی برای بررسی تناسب کواریانس های متغیر افسردگی در کودکان
متغیر

Mauchly’s W

مجذور خی

درجه آزادی

سطح معناداری

افسردگی

0/955

0/540

2

0/724

همانگونــه کــه در (جــدول )2مشــاهده مــی شــود ،بــه دلیــل
معنــادار نشــدن آزمــون کرویــت ماکلــی در متغیــر وابســته ی
افســردگی کــودکان ( )P<0/05کــه بــه معنــای کــروی بــودن
ماتریــس واریانس-کوواریانــس متغیــر وابســته می باشــد ،اســتفاده
از آزمــون Fو درجــات آزادی ایــن آزمــون بــرای تحلیــل ،بالمانــع

اپسیلون ها
گرین هوس –گایسر

هاین  -فلت

Lower-bound

0/941

0/983

0/500

مــی باشــد.
در اجــرای تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر یکــی از برون
داده هــا ،تحلیــل تأثیــر عضویــت گروهــی اســت .در (جــدول ،)3
نتایــج ایــن تحلیــل مربــوط بــه فرضیــه ی پژوهــش آمــده اســت.

جدول  :3نتايج تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه گیری های مکرر برای اثرات اصلی و تعاملی

متغیر

افسردگی

روش

آزمون

ارزش

F

درجه آزادی

درجه آزادی خطا

معناداری

میزان تأثیر

زمان

المبداي ويلکز

0/174

61/767

2

26

0/001

0/826

زمان*گروه

المبداي ويلکز

0/234

13/890

4

52

0/001

0/517

شــد؛ نتایــج نشــان داد کــه کــه اثــر متغیــر زمــان و همچنیــن اثــر
تعاملــی مربــوط بــه زمــان و گــروه بــر متغیــر افســردگی کــودکان،
بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت (.)P ≥ 0/05

تحلیــل واریانــس آمیختــه بیــن -درون آزمودنــی ها برای ســنجش
تأثیــر یــک بــار مداخلــه بر نمــره های افســردگی کــودکان در ســه
دوره ی زمانــی (قبــل از مداخلــه ،بعــد از مداخلــه و پیگیــری) اجــرا

جدول  : 4برآورد مقادیر آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر جهت مقایسه میانگین متغیر افسردگی کودکان
متغیر

افسردگی

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

ضريبF

معني داري

اندازه ي اثر

توان آماري

مراحل

89/756

2

44/878

41/879

0/001

0/608

1/000

گروه* مراحل

62/378

4

15/594

14/552

0/001

0/519

1/000

گروه

97/156

2

48/578

10/357

0/001

0/434

0/977

همانطــور کــه در (جــدول  )4مشــاهده مــي شــود ،بيــن دو گــروه
در مراحــل (پيــش آزمــون ،پــس آزمــون و پيگيــري) ،در افســردگی
کــودکان ،تفــاوت معنــادار وجــود دارد ( .)P ≥ 0/05همچنيــن نتايج
جــدول ،نشــان مــي دهــد کــه تعامــل بيــن گــروه * مراحــل (پيش
آزمــون -پــس آزمــون -پيگيــري) در افســردگی کــودکان معنــادار
مــي باشــد ( .)P ≥ 0/05در نهايــت درمــان شــناختی رفتــاری بــر
افســردگی کــودکان اثــر بخــش بــوده اســت (.)P ≥ 0/05

بحث
نتایــج پژوهــش نشــان داد که درمــان شــناختی-رفتاری اثربخشــی
معنــاداری در کاهــش اختــال افســردگی کــودکان خانــواده هــای
بازســاختاریافته نشــان داده اســت .یافتــه هــای پژوهــش در
زمینــه ی تأثیــر ایــن رویکــرد بــر کاهــش افســردگی کــودک ،بــا
پژوهشهــای کــرو و مــک کــی ( ،)13اور ،جانکــو و الندیــک (،)12
گارسیا-اســکالرا و همــکاران ( ،)11شــهابی زاده و خواجــه امانــی
( ،)7شــجاعی و همــکاران ( ،)14اکبــری و همــکاران ( ،)9صالــح،
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یکــی دیگــر از تبییــن هــا بــرای نتیجــه ی پژوهــش حاضــر،
کاهــش افســردگی در نتیجــه ی آمــوزش حــل مســئله بــه ایــن
کــودکان بــود ،تــا بتواننــد بــدون در نظــر گرفتــن افــکار منفــی و
راهکارهــای ناکارآمــد ،در شــرایط اســترس زای یــک خانــواده
ی بازســاختاریافته ،راهــکار درســتی را بــرای مشــکالت زندگــی
خــود ،پیــدا نماینــد .ایــن امــر بــه کــودکان کمــک مــی کنــد
تــا متوجــه شــوند کــه مشــکالت شــان فاجعــه بــار نیســت ،بلکــه
قابــل مدیریــت هســتند .در واقــع ،تمرکــز بر روی روشــن کــردن و
حــل مســائل اســت و ایــن موضــوع فرصــت هایــی بــرای موفقیت
کــودکان در مدیریــت مشــکالت ،بــه جــای احســاس غــرق شــدن
توســط آن هــا را فراهــم مــی آورد (.)4
درمــان شــناختی رفتــاری همچنیــن بــا افزایــش آگاهــی و انعطــاف
پذیــری روانــی ،درســت هنگامــی کــه کــودک احســاس مــی کرد،
دیگــر کاری از دســت او برنمــی آیــد ،انتخــاب هــای دیگــری را
پیــش روی او قــرار داد .ایــن درمــان ،ســبب شــد که کــودک دارای
عالئــم افســردگی ،بــا درک افــکار منفــی و پــردازش هــای ناکارآمد
حاصــل از ســوگیری شــناختی ،آگاهــی یافتــه و از درآمیختگــی
اعمــال خــود بــا ایــن افــکار جلوگیــری نمایــد .بــا آگاهــی و انعطاف
پذیــری روانــی ،کــودک یــاد مــی گیــرد کــه بــا هیجانــات و افــکار
منفــی ،مقابلــه ی مســأله مــدار نمــوده و در نتیجــه بــا چالــش
بــا افــکار خودآینــد منفــی و پــردازش هــای شــناختی ناکارآمــد ،از
میــزان افســردگی او کاســته شــود ( .)12همچنیــن آمــوزش هــای
مرتبــط بــا شناســایی و برخــورد مناســب بــا هیجانــات ،ســبب شــد
کــه کــودک در مواجهــه بــا اســترسهای زندگــی ،ســازگاری و
انطبــاق بیشــتری داشــته باشــد و در نتیجــه کمتــر بــه افســردگی،
ناامیــدی و دیگــر پیامدهــای منفــی زندگــی مبتــا شــود .در واقــع،
کودکانــی کــه دارای درک هیجانــی باالتــری مــی شــوند ،بــه گونه
ای زندگــی مــی کننــد کــه پیامدهــای منفــی کمتــری را تجربــه
کننــد و در ایجــاد و حفــظ روابــط نیــز مهــارت دارنــد و ایــن عوامل
باعــث کاهــش افســردگی مــی گــردد (.)8
از جملــه محدودیــت هــای ایــن پژوهــش عبــارت بــود از -1 :بــه
دلیــل ضیــق وقــت ،امــکان اجــرای پیگیــری هــای بلنــد مــدت
میســر نشــد و لــذا پایــداری تأثیــرات مداخلــه در بلندمــدت بررســی
نشــده اســت -2 .انجــام ایــن پژوهــش در بافــت فرهنگــی ایــران
و بــا کــودکان فــارس مــی توانــد یکــی از محدودیــت هــای
عمــده ایــن پژوهــش باشــد کــه تعمیــم آن بــرای فرهنــگ هــای
غیرایرانــی (و حتــی غیرفــارس) بایــد بــا احتیــاط انجــام گیــرد.
قطعــا مطالعــات بیشــتری بــرای بررســی اینکــه آیــا نتایج مشــابهی
در نمونــه هــای متفــاوت بــا فرهنــگ ها ،مذاهــب و موقعیــت های

محمــودی و پایــدار ( )15و کرمــی ،فخــرآذری و قاســم زاده (،)6
همســو مــی باشــد.
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،بــه نظــر مــی رســد کــه رویکــرد
شــناختی رفتــاری ،توانســته اســت میــزان افســردگی ناشــی از
رویدادهــای محیطــی مرتبــط با وضعیت خانــواده ی بازســاختاریافته
را در کــودکان کاهــش دهــد .تببیــن ایــن نتیجــه را مــی تــوان
در فنــون و مهــارت هــای شــناختی رفتــاری بــه کار بــرده شــده
در جلســات جســت و جــو نمــود .یکــی از مهــم تریــن فنــون بــه
کاربــرده شــده در ایــن رویکرد ،عبارت اســت از بازســازی شــناختی.
بازســازی شــناختی بــه کــودکان کمــک مــی کنــد تــا درک کننــد
کــه بیــن افــکار ،هیجانــات و رفتــار رابطــه ی قــوی وجــود دارد.
بنابرایــن براســاس ایــن آگاهــی ،افــکار و حــاالت افســرده ســاز
شناســایی مــی شــوند و بــا تمریــن جایگزینــی ایــن افــکار ،بــه
تدریــج افســردگی کاهــش مــی یابــد ( .)19بازســازی شــناختی،
اغلــب بــه کــودکان کمــک مــی کنــد تــا تشــخیص دهنــد
کــه ممکــن اســت مســتعد خطاهــای شــناختی از قبیــل فاجعــه
ســازی و اغــراق کــردن عواقــب ناشــی از وقایــع ناگــوار باشــند
( .)13ایــن خطاهــای شــناختی ،مســتقیم ًا روی حالــت هیجانــی
کــودک تأثیــر مــی گــذارد ،بــه گونــه ای کــه در برخــی بــه صورت
حالــت زودرنجــی و حساســیت نســبت بــه اطرافیــان ،در برخــی بــه
صــورت افســردگی یــا غمگینــی و در دیگــر کــودکان ،بــه صــورت
اســترس و اضطــراب نشــان داده مــی شــود .در واقــع کودکانــی که
رخدادهــای ناراحــت کننــده را وحشــتناک ،فاجعــه آمیــز یــا هولناک
مــی خواننــد ،احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه افســرده شــوند
( .)11بنابرایــن آمــوزش بــه ایــن کــودکان در راســتای کاهــش
ایــن نــوع تفکــر ،نتایــج هیجانــی مثبــت تــری بــه بــار مــی آورد و
فــرد را از افســردگی ،رهایــی مــی بخشــد (.)19
در تبییــن دیگــری مــی تــوان بیــان داشــت کــه درمــان شــناختی
رفتــاری ،منجــر بــه کاهــش نشــخوار فکــری در کــودکان گردیــده
اســت و در نتیجــه ،افســردگی را در آنــان کاهــش داده اســت.
نشــخوار فکــری ،بــه معنــای تمرکــز بــر افــکار اســت و بســته
بــه اینکــه ایــن افــکار چــه محتوایــی دارنــد (مثبــت یــا منفــی و
یــا بــه گذشــته یــا آینــده مربــوط باشــند) ،ممکــن اســت حــاالت
هیجانــی متفاوتــی در کــودک ایجــاد کننــد ،یــا حــاالت هیجانــی او
را تشــدید نماینــد .بنابرایــن احتمــا ًال کودکانــی کــه در رویارویــی با
رخدادهــای ناراحــت کننــده در خانواده هــای بازســاختاریافته ،درگیر
افــکار مربــوط بــه ایــن رخدادهــا می شــوند و بــرای مــدت طوالنی
بــه نشــخوار فکــری مــی پردازنــد ،در مقایســه بــا کــودکان دیگــر،
افســردگی بیشــتری را تجربــه خواهنــد کــرد (.)20
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اجتماعــی مختلــف بــه دســت مــی آیــد ،نیــاز اســت.
بنابرایــن پیشــنهاد مــی گــردد کــه دیگــر پژوهشــگران عالقــه مند
بــه حــوزه ی مشــکالت کــودکان در خانواده هــای بازســاختاریافته،
بتواننــد ایــن پژوهــش را بــا حجــم آمــاری وســیع تــر بــه ویــژه بــا
افــرادی از فرهنــگ هــا و مذاهــب دیگــر انجــام داده و یافتــه هــای
ایــن پژوهــش را عمــق ببخشــند .همچنیــن پيشــنهاد مــی گــردد
از ســـاير رويکردهــای درمانــی در کاهــش افســردگی کــودکان در
خانــواده هــای بازســاختاریافته ،اســتفاده شــود و نتايــج بــا پژوهــش
حاضــر مقايســه گــردد.

کــودک گــردد .از ایــن رو در ایــن پژوهــش ســعی گردیــد کــه از
درمــان شــناختی – رفتــاری بــرای کاهــش افســردگی کــودکان
در ایــن خانــواده هــا اســتفاده شــود کــه نتایــج بیانگــر ایــن موضوع
بــود کــه ایــن نــوع درمــان همانگونــه کــه مــی توانــد بر افســردگی
کــودکان در خانــواده هــای عــادی اثرگــذار باشــد بــه صورتــی کــه
در پژوهــش هــای پیشــین مشــخص شــده بــود ،مــی توانــد بــا
اســتفاده از مجموعــه فنــون ارزشــمند خــود ،بــرای کــودکان در
خانــواده هــای بازســاختاریافته کــه دارای ســاختار ویــژه ای هســتند
نیــز ،مفیــد واقــع شــود.

نتیجهگیری

سپاسگزاری

بــه عنــوان نتیجــه گیــری کلــی مــی تــوان چنیــن بیــان نمــود کــه
یکــی از گــروه هــای اصلــی کــودکان دارای مشــکالت رفتــاری-
هیجانــی ،کــودکان مقیــم خانــواده هــای بازســاختاریافته هســتند.
ســوگ ناشــی از فقــدان خانــواده ی اصلــی و نیــز روبــرو شــدن
بــا محیــط چالــش انگیــز جدیــد ،ایــن کــودکان را در معــرض
اختــاالت روانشــناختی ماننــد اختــاالت افســردگی قــرار مــی
دهــد ،کــه عــدم حــل آن هــا مــی توانــد کیفیــت زندگــی ایــن
کــودکان را بــه شــدت کاهــش دهــد و بــر زندگــی آنــان اثراتــی
پایــدار داشــته باشــد .بــا توجــه بــه وجــود مشــکل افســردگی
کــودکان در ایــن خانــواده هــا ،لــزوم تدویــن و ارائــه برنامــه هــای
درمانــی بــرای پیشــگیری و کاهــش این اختالل احســاس میشــود،
و تصــور مــی شــود کــه مداخلــه در قبــل و بعــد از ورود کــودک
بــه خانــواده ی بازســاختاریافته ،میتوانــد ســبب کاهــش افســردگی
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ایــن پژوهــش برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده اول در رشــته
روان شناســی عمومــی دانشــگاه آزاد واحــد اصفهــان (خوراســگان)
بــا کــد  IR.IAU.KHUISF.REC.1398.034اســت .همچنیــن
نویســندگان ایــن پژوهــش بــدون تعــارض در منافــع و داشــتن
ســهم یکســان در کلیــه مراحــل انجــام پژوهــش ،بر خــود الزم می
داننــد کــه از مســئولین و اســاتید محتــرم دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد خوراســگان اصفهــان و تمــام افــرادی کــه پژوهشــگران را
در رســیدن بــه نتایــج ایــن پژوهــش یــاری رســاندند ،تشــکر و
قدردانــی بــه عمــل آورنــد.
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