1400  تابستان، شماره سوم،دوره نهم

The Effectiveness of Schema Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Social Self- Efficacy in
Adolescents with Epilepsy
Fatemeh Rahbar Karbasdehi, Abbas Ali Hosseinkhanzadeh*, Iraj Shakerinia
Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

Article Info:
Received: 5 June 2021

Revised: 28 July 2021

Accepted: 10 Aug 2021

[ DOI: 10.52547/shefa.9.3.64 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-09 ]

ABSTRACT
Introduction: Patients with epilepsy face a variety of physical and psychological tensions that
reduce their quality of life. Considering the relationship between cognitive emotion regulation
and social self-efficacy with diseases of the central nervous system, one of the methods that
can help rehabilitate patients with epilepsy is schema therapy. The present study aimed to
determine the effectiveness of schema therapy on cognitive emotion regulation and social
self-efficacy in adolescents with epilepsy. Materials and Methods: This investigation was a
semi-experimental study with a pre-test/post-test and a control group. The sample consisted
of 30 adolescents with epilepsy in Rasht, Iran in the year 2021 selected by the convenience
sampling method and randomly assigned into two experimental and control groups (each group
15 individuals). The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and Social Self-Efficacy
Scale were used to collect data before and after the treatment. The 10-session schema therapy
was performed for the experimental group, but the control group did not receive any treatment.
Results: The analysis of covariance results showed that schema therapy improved cognitive
emotion regulation and social self-efficacy in adolescents with epilepsy. Conclusion: Schema
therapy can be a suitable treatment method to improve emotion regulation and social skills in
adolescents with epilepsy and can be beneficial in increasing the life satisfaction of these patients.s
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مقدمــه :بیمــاران مبتــا بــه صــرع بــا تنشه��ای متعــدد جســمی و روانــی مواجــه هســتند کــه منجــر به
کاهــش کیفیــت زندگــی آنــان میشــود .بــا توجــه بــه ارتبــاط تنظیــم شــناختی هیجــان و خودکارآمــدی
اجتماعــی بــا بیماریهــای سیســتم اعصــاب مرکــزی ،یکــی از روشهایــی کــه میتوانــد بــه توانبخشــی
بیم�اـران مبتــا ب��ه ص��رع کم�کـ نمایــد ،طرح��وارۀدرمانـ�ی اســت .هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر،
بررســی اثربخشــی طرحــوارۀ درمانــی بــر تنظیــم شــناختی هیجــان و خودکارآمــدی اجتماعــی نوجوانــان
مبتــا بــه صــرع بــود .مــواد و روشهــا :ایــن پژوهــش یــک مطالعــة نیمهآزمایشــی بــا پیشآزمــون-
پسآزمــون و گــروه گــواه بــود .نمونــه پژوهــش  30نوجــوان مبتــا بــه صــرع در شــهر رشــت ،ایــران در
ســال  1399 -1400بودنــد کــه بهطــور در دســترس انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایش
و گــواه (هــر گــروه  15نفــر) جایدهــی شــدند .بــرای جمـعآوری دادههــا از پرسشــنامة تنظیــم شــناختی
هیجــان (گارنفســکی و همــکاران )2001 ،و مقیــاس خودکارآمــدی اجتماعــی (اســمیت و بتــز )2000 ،در
مراح��ل قبــل و بع��د از درمـ�ان اس��تفاده ش��د .طرح��وارۀ درمان��ی بــه صــورت گروهــی در  10جلســه بــرای
گــروه آزمایــش ارائــه شــد ولــی گــروه گــواه هیچگونــه درمانــی دریافــت نکــرد .یافتههــا :نتایــج تحلیــل
کوواریانــس نشــان داد کــه اثربخشــی طرحــوارۀدرمانی بــر بهبود تنظیم شــناختی هیجــان و خودکارآمدی
اجتماعــی نوجوانــان مبتــا بــه صــرع بهطــور معن ـیداری تأثیــر دارد .نتیجهگیــری :طرحــوارۀدرمانــی
میتوانــد یــک روش درمانــی مناســب بــرای بهبــود تنظیــم هیجــان و مهارتهــای اجتماعــی در
نوجوانــان مبتــا بــه صــرع بــوده و میتوانــد در افزایــش رضایــت از زندگــی ایــن بیمــاران مفیــد باشــد.
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صــرع 1یکــی از شــایعترین بیماریهــای نورولوژیــک اســت
کــه باعــث تشــنجات مکــرر میشــود و علــت آن تخلیههــای
الکتریکــی غیرطبیعــی در گروهــی از نورونهــای مغــزی
اســت کــه بــه طــور موقــت عملکــرد طبیعــی مغــز را متوقــف
میکنــد .وقتــی ایــن تخلیههــای الکتریکــی هــر دو طــرف
مغــز را بــه طــور همزمــان تحــت تأثیــر قــرار دهــد ،بهعنــوان
صــرع عمومــی 2و زمانــی کــه فقــط یــک قســمت از مغــز را
تحــت تأثیــر قــرار دهــد بهعنــوان صــرع جزئــی 3شــناخته
میشــود ( .)1صرعهــای عمومــی بــر حســب تأثیــر بــر بــدن،
بــه انــواع صــرع غیــاب( 4صــرع کوچــک) ،صــرع میوکلونیــک،5
صــرع کلونیــک ،6صــرع تونیــک ،7صــرع تونیــک -کلونیــک
(صــرع بــزرگ) و صــرع آتونیــک 8تقســیم میشــوند .صــرع
میوکلونیــک نوجوانــان از شــایعترین انــواع صرعهــای
عمومــی اســت و حــدود  5تــا  11درصــد کل صرعهــا را شــامل
میشــود و عمدتــاً در زمــان بلــوغ یــا اواخــر دوره کودکــی و
یــا نوجوانــی شــروع میشــود .ژنتیــک نقــش قابــل توجهــی در
بــروز ایــن نــوع صــرع دارد؛ بــهطــوری کــه چندیــن ژن مرتبط
بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری شناســایی شــده
اسـ�ت .مشــخصه اصلــی ایــن بیمــاری پرشهــای میوکلونیــک
خفیــف تــا متوســط شــانهها و بازوهــای میباشــد کــه بعــد
از بیـ�دار شـ�دن از خـ�واب ایجـ�اد میشـ�ود ( .)2بنابــر آمــار
رســمی ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال  ،2016حــدود 50
میلیــون نفــر از افــراد کل جهــان مبتــا بــه صــرع هســتند و
ســاالنه  2/4میلیــون نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا میشــوند
( .)3شــیوع ایــن بیمــاری در ایــران از اســتانداردهای جهانــی
باالتــر بــوده و اکنــون در ایــران حــدود  1تــا  1/5درصــد افــراد
مبتــا بــه صــرع هســتند کــه ایــن میــزان در پســران نیــز
شــایعتر میباشــد ( .)4دارو درمانــی بهعنــوان اولیــن قــدم
درمانــی در اکثــر بیمــاران مبتــا بــه صــرع اســتفاده میشــود
ولــی بــا وجــود افزایــش تعــداد داروهــای مصرفــی ضدصــرع
در ایــن بیمــاران ،حــدود یــک ســوم آنــان همچنــان حمــات
ن رو انــواع روشهــای
مکــرر صــرع را تجربــه میکننــد .از ای ـ 
درمانــی دیگــر ماننــد جراحــی ،تحریــک نورونــی و رعایــت
رژیمهــای درمانــی کتوژنیــک 9نیــز بــه درمانهــای رایــج
افــزوده میشــوند ( .)5نتایــج مطالعــات اخیــر حاکــی از آن
اســت کــه مشــکالت ناشــی از حمــات صــرع میتوانــد بــر
زندگـ�ی روزانــه نوجوــان تأثیــر گذاشتــه و اســترس و عــدم
تعــادل هیجانــی ناشــی از آن ،یکــی از عوامــل مهــم در تشــدید
و ع��ود عالئ��م بیم��اری ص��رع اس��ت ( .)6فشــار روانــی مزمــن
نــهتنهــا بــدن را در برابــر بیمــاری آســیبپذیر میکنــد،
بلکــه بــه سیســتم اعصــاب مرکــزی نیــز آســیب میرســاند
و ایــن مشــکالت هیجانــی در بلندمــدت تأثیــرات جســمی،
روانــی و عصبــی متعــددی را بجــای میگذارنــد و توانایــی

بــدن را در مقابلــه بــا بیمــاری کاهــش میدهنــد ( .)7تنظیــم
شــناختی هیجــان 10نیــز یکــی از ســازههای مهــم روانشــناختی
اســت کــه در دو دهــه گذشــته توجهــات تجربــی و نظــری
فراوانــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .بــه عبارتــی تنظیــم
شــناختی هیجــان ،فرآینــدی فراتشــخیصی و فرانظــری اســت
کــه بــه افــراد اجــازه نظــارت ،ارزشــیابی و تعدیــل ماهیــت و
طــول مــدت پاســخهای هیجانــی را میدهــد ( .)8در واقــع
راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان ،پاس ـخهای شــناختی
بــه وقایــع فراخــوان هیجــان هســتند کــه بــه صــورت هشــیار
یــا ناهشــیار ســعی در تعدیــل شــدت و یــا نــوع تجربــه هیجانی
دارنــد؛ بــه طــوری کــه اســتفاده از راهبردهــای ناســازگارانه
در تنظیــم هیجــان ســبب بــروز برخــی آســیبهای روانــی
نظیــر اضطــراب ،افســردگی و پرخاشــگری میگــردد (.)9
همچنیــن مطالعــات نشــان دادهانــد راهبردهــای ناســازگارانه
تنظیــم شــناختی هیجــان ماننــد مالمــت خــود ،نشــخوارگری
و فاجعهســازی ،پیشبینــی کننــده اختــاالت هیجانــی در
بیمــاران مبتــا بــه صــرع میباشــند ( .)10عــاوه بــر الگوهــای
ذهنــی و روش تفکــر ،قضاوتــی کــه هــر فــرد از قابلیتهــای
شــخصی در تعامــات و مفاهیــم اجتماعــی دارد و بــه وســیله
آن نتایــج تعامــات اجتماعــی را کنتــرل میکنــد ،بســیار مهــم
اســت .خودکارآمــدی اجتماعــی 11یــک بــاور پایــه و یــا توانایــی
فــرد در کنتــرل موقعیتهــای اجتماعــی میباشــد کــه منجــر
بــه نگــرش خوشبینانــه و رفتــار مثبــت میشــود ،کــه هــر
دو بــه اثربخشــی در موقعیتهــای اجتماعــی کمــک میکنــد
( .)11بیمــاران مبتــا بــه صــرع کــه در ایــن ســاختار بــاور
کمــی دارنــد ،ســطح واقعــی خــود از شایســتگی اجتماعــی و
یــا آگاهــی از رفتــار مناســب اجتماعــی را درنظــر نمیگیرنــد.
نگرانــي ،بالتكليفــي و برچســب اجتماعــي ناشــي از صــرع
میتوانــد بــر كيفيــت زندگــي و خودكارآمــدي اجتماعــی ايــن
بيمــاران نیــز تأثيــر داشــته باشــد ( .)12تاکنــون تکنیکهــا
و روشهــای متعــددی بــرای درمــان مشــکالت هیجانــی و
اجتماعــی بیمــاران مبتــا بــه صــرع بــه کار بــرده شــده اســت،
امــا بررســیها نشــان میدهــد هــر کــدام از ایــن روشهــای
درمانــی تنهــا تــا حــدی در درمــان ایــن مشــکالت موثرنــد .در
دهــه اخیــر رویکــردی کــه در زمینــة درمــان اختاللهــای
هیجانــی و اجتماعــی خــود را نشــان داده ،رویکــرد طرحــواره
درمانــی 12بــوده اســت .مفهــوم کلیــدی ایــن رویکــرد،
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه 13اســت .طرحــواره درمانــی
بــه عمیقتریــن ســطح شــناخت پرداختــه و طرحوارههــای
ناســازگار اولیــه را هــدف قــرار میدهــد و بــا بهرهگیــری
از راهبردهــای شــناختی ،هیجانــی ،رفتــاری و بینفــردی،
بیمــاران را در غلبــه بــر طرحوارههــای مذکــور یــاری
میدهــد .هــدف اولیــة ایــن مــدل رواندرمانــی ،ایجــاد آگاهــی
روانشــناختی و افزایــش کنتــرل آگاهانــه بــر طرحــواره و هــدف
نهایــی آن بهبــود طرحوارههــا و ســبکهای مقابلــهای اســت
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( .)13در ایــن راســتا نتایــج پژوهشهــا بیانگــر ایــن اســت
کــه طرحــواره درمانــی میتوانــد بــر بهبــود تنظیــم شــناختی
هیجــان و کاهــش طرحوارههــای ناســازگار اولیــه افــراد موثــر
بــوده و همچنیــن میتوانــد بــر افزایــش توانمنــدی اجتماعــی
نوجوانــان نیــز تأثیــر داشــته و میــزان تــابآوری آنــان را بهبــود
بخشــد ( .)13-16بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی بیمــاری صــرع
و ایجــاد آســیبهای متعــددی در حوزههــای شــناختی،
اجتماعــی ،خانوادگــی و تحصیلــی و همچنیــن کمبــود پژوهش
در ایــن زمینــه ،ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن اثربخشــی
طرحوارهدرمانــی بــر تنظیــم شــناختی هیجــان و خودکارآمدی
اجتماعــی نوجوانــان مبتــا بــه صــرع انجــام شــد (.)4
مواد و روشها

17

پرسشــنامة تنظیــم شــناختی هیجــان :14ایــن پرسشــنامه
یــک ابــزار خودگزارشــی  36گویــهای اســت کــه توســط
گارنفســکی 15و همــکاران بــه منظــور شناســایی راهبردهــای
شــناختی مقابلــهای بــرای دامنــه ســنی باالتــر از  12ســال
(افــراد بهنجــار و جمعیــت بالینــی) ســاخته و اعتباریابــی شــده
اســت ( .)19هــر گویــه در مقیــاس درجهبنــدی لیکــرت از
( 1تقریبــاً هرگــز) تــا ( 5تقریبــاً همیشــه) نمرهگــذاری
میشــوند .ایــن پرسشــنامه دارای  2راهبــرد ســازگارانه
و ناســازگارانه تنظیــم شــناختی هیجــان و  9خــرده مقیــاس
اســت .پنــج خــرده مقیــاس ایــن پرسشــنامه بــرای جنبــة
ســازگارانه عبارتنــد از )1 :پذیرفتــن  )2تمرکــز مجــدد مثبــت
 )3تمرکــز مجــدد بــر برنامهریــزی  )4ارزیابــی مجــدد مثبــت
 )5دیدگاهپذیــری .چهــار خــرده مقیــاس دیگــر بــرای جنبــه
ناســازگارانه شــامل )1 :ســرزنش خویــش  )2نشــخوار فکــری
 )3فاجعــه انــگاری  )4ســرزنش دیگــری .اعتبــار آزمــون بــا
اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بیــن 0/65تــا  0/83و
بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی  0/71و روایــی همزمــان آن
 ،0/61و در ایــران نیــز ضریــب آلفــای کرونبــاخ آن  0/88و بــا
اســتفاده از روش بازآزمایــی  0/83و میــزان روایــی همزمــان
ایــن پرسشــنامه در دامنـه  0/37تــا  0/64گــزارش شــده اســت
( .)13، 16مقی�اـس خودکارآمــدی اجتماعــی :16ایــن مقیــاس
تــک عاملــی  25گوی��های توســط اســمیت و بتــز 17ســاخته و
اعتباریاب��ی ش��ده کــه میــزان اعتمــاد فــرد بــه خــودش را در
موقعیتهــای اجتماعــی گوناگــون در طیــف پنــج درج ـهای از
ا بــه خــودم اعتمــاد نــدارم) تــا ( 5کام ـ ً
( 1اص ـ ً
ا بــه خــودم
اعتمــاد دارم) انــدازه میگیــرد ( .)21البتــه الزم بــه ذکــر
اســت کــه ســه گویــه بــه دلیــل عــدم تطابــق فرهنگــی حــذف
گردیــد .از ایــن رو حداقــل نمــره میتوانــد در ایــن مقیــاس
 22و حداکثــر آن  110باشــد .اعتبــار ایــن مقیــاس از طریــق
آلفــای کرونبــاخ  0/91و بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی 0/82
و روایــی همزمــان آن  ،0/69و در ایــران نیــز اعتبــار آن بــا
اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/87 ،و بــا اســتفاده از
روش بازآزمایــی  0/79و روایــی همزمــان آن  0/68گــزارش
شــده اســت ( .)22-23برنام��ه مداخلـ�ه طرحــواره درمانــی:
بــرای اجــرای طرحــواره درمانــی از برنامــة مداخلـهای یانــگ و
همــکاران اســتفاده شــد ( .)18ایــن برنامــه در  10جلســه 60
دقیقــهای بــه صــورت گروهــی برگــزار شــد .شــرح مختصــر
جلســههای درمانــی در جــدول ( )1ارائــه شــده اســت.

)Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-P
Garnefski
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Social Self-Efficacy Scale
Smith & Betz
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ابزارهای پژوهش
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پژوهــش حاضــر از نــوع نیمهآزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون-
پسآزمــون بــا گــروه گــواه بــود .جامعــه مــورد مطالعــه را
تمامــی نوجوانــان پســر مبتــا بــه صــرع  15تــا  18ســال
مراجعهکننــده بــه مراکــز درمانــی شهرســتان رشــت در ســال
 1399-1400تشــکیل دادنــد و نمونــه پژوهــش  32بیمــار
مبتــا بــه صــرع بودنــد کــه بــر اســاس پرونــده پزشــکی و
معیارهــای ورود بــه پژوهــش بــه صــورت در دســترس انتخــاب
و بــه شــیوه تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و گــواه (هــر
گــروه  16نفــر) جایدهــی شــدند .بــا توجــه بــه اینکــه در
پژوهشهــای نیمهآزمایشــی حداقــل حجــم نمونــه  15نفــر
بــرای گــروه توصیــه شــده اســت ( ،)17بــا هــدف افزایــش
اعتبــار بیرونــی و احتمــال افــت آزمودنــی 16 ،نفــر بــرای
هــر گــروه انتخــاب شــدند .ش�رـکتکنندگان از نظــر شــرایط
ورود بــه پژوهــش جنســیت (پســر) ،دامنــه ســنی ( 15تــا 18
ســال) ،مقطــع تحصیلــی (نهــم تــا دوازدهــم متوســطه) ،ابتــا
بــه بیمــاری صــرع (نــوع میوکلونیــک) ،نوــع حملــه (تشــنج
میوکلونیــک و تونیــک کلونیــک) ،مــدت زمــان مصــرف دارو
صــرع (حداقــل  2ســال) ،ســابقه بیمــاری صــرع ( 2تــا 6
ســال) ،عــدم دریافــت همزمــان درمانهــای روانشــناختی
دیگــر و مــاک خــروج از پژوهــش نیــز غیبــت بیــش از دو
جلســه بیمــار از جلســات درمانــی و عــدم تمایــل بــه ادامــه
رونــد درمــان بــود .جهــت مالحظــات اخالقــی نیــز از والدیــن
شــرکتکنندگان بــرای همــکاری فرزندشــان در رونــد اجــرای
پژوه��ش رضایتنام�� ه کس��ب شدــ و ب��ه آن��ان اطمینــان داده
شــد کــه کلیــه اطالعــات آنــان محرمانــه بــوده و فرزندشــان در
هــر مرحلــه از پژوهــش میتوانــد در صــورت تمایــل از رونــد
اجــرای پژوهــش خــارج شــود .یــک هفتــه پــس از اجــرای
پیشآزمــون ،طرحــواره درمانــی بــه شــیو ه گروهــی بــر پایــه
الگــوی یانــگ و همــکاران طــی  10جلســه  60دقیقــهای2 ،
روز در هفت��ه توسطــ متخص��ص روانشناســی در مرکــز درمانــی
بــرای گ��روه آزمای��ش انج��ام ش��د ،در حالــی کــه گــروه گــواه
هیچگونــه درمانــی دریافــت نکــرد ( .)18همچنیــن یــک

هفتــه پــس از اتمــام درمــان ،پسآزمــون از هــر دو گــروه
(گروهه�اـی آزمایشــ و گـ�واه) اخ��ذ ش��د ک��ه در خــال پژوهش
 2نفــر ( 1نفــر از گــروه گــواه و  1نفــر از گــروه آزمایــش)
بـ�ه دالیـ�ل شـ�خصی از رونـ�د اجـ�رای پژوهـ�ش خـ�ارج شـ�دند.
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جدول  -1شرح جلسات برنامه طرحواره درمانی

در ایــن پژوهــش دادههــا در ســطح آمــار توصیفــی
(میانگیــن و انحــراف معیــار) و آمــار اســتنباطی (آزمــون
تحلیــل کوواریانــس) در ســطح معنــیداری  0/05مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد و دادههــای ایــن پژوهــش از طریــق

یافتهها

در پژوهــش حاضــر  30نوجــوان مبتــا بــه
صــرع شــرکت داشــتند کــه میانگیــن و انحــراف
معیــار ســنی آنهــا  16/54± 0/75ســال بودنــد.

جدول  -2میانگین و انحراف معیار مولفههای تنظیم شناختی هیجان در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و گواه
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تجزیه و تحلیل دادهها

نـ�رم افـ�زار آمـ�اری  SPSS 24مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد.
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در جــدول  2میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات پیشآزمــون
و پسآزمــون نوجوانــان مبتــا بــه صــرع در دو گــروه
آزمایــش و گ��واه در متغیــر تنظی��م ش�نـاختی هیجــان ارائــه
ش��ده اسـ�ت .جهــت اجــرای تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری
مولفههــای تنظی�مـ ش��ناختی هیجـ�ان ابتــدا مفروضههــای
آن مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج تحلیــل یکســان بــودن
شــیب خــط رگرســیون بهعنــوان پیشفــرض تحلیــل
کوواریانــس چندمتغیــری نشــان داد ،بــا احتمــال  95درصــد
مفروضــه همگنــی شــیب خطــوط رگرســیون رعایــت شــده
اســت ( .)P>0/05توزیــع نرمــال متغیرهــا بــا آمــاره شــاپیرو-
ویلــک مــورد بررســی قــرار گرفــت و معنــیدار نبودنــد ،در
نتیجــه توزیــع متغیرهــا از توزیــع نرمــال پیــروی میکنــد.
جهــت رعایــت فرضهــای همگنــی ماتریسهــای واریانــس-
کوواریانــس از آزمــون باکــس و لویــن اســتفاده شــد .بــر
اســاس آزمــون باکــس کــه بــرای هیــچ یــک از متغیرهــا

معنــیدار نبــوده اســت ،شــرط همگنــی ماتریسهــای
واریانــس /کواریانــس بــه درســتی رعایــت شــده اســت
( .)BOX=41/26 ،F=3/23 ،P>0/42بــر اســاس آزمــون لویــن
و عدممعنــیداری آن بــرای همــه متغیرهــا ،شــرط برابــری
واریانسهــای بینگروهــی رعایــت شــده اســت ()P>0/05
و همچنیـ�ن نتایــج آزمــون خــیدو بارتلــت بــرای بررســی
معن�یـداری رابط��ه بیـ�ن مولفههــای تنظیـ�م شـ�ناختی هیجـ�ان
نشــان داد کــه رابطــه بیــن ایــن مولفههــا معنــیدار اســت
( .)X2=34/22 ،df=17 ،P>0/001نتایــج آزمــون المبــدای
ویلکــز نشــان داد کــه اثــر گــروه بــر ترکیــب مولفههــای
مــورد مطالعــه معنــیدار میباشــد (،F=40/15 ،P>0/001
=0/95المبــدای ویلکــز) و آزمونهــای فــوق قابلیــت اســتفاده
از تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری را مجــاز شــمرد.
نتایــج جــدول  3نشــان میدهــد بیــن میانگیــن نمــرات
مولفههــای تنظی��م شــناختی هیجـ�ان بیــن گروههــای

جدول  -3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مولفههای تنظیم شناختی هیجان در دو گروه آزمایش و گواه
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آزمایــش و گــواه تفــاوت معن ـیداری وجــود دارد (.)P>0/001
ب��ه عبـ�ارت دیگ��ر ،طرحــواره درمانــی بــر بهبــود تنظیــم
ش��ناختی هیجاــن نوجوانــان مبتــا ب��ه صرــع موثــر بوده اســت.
در جــدول  4میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات پیشآزمــون
و پسآزمــون نوجوانــان مبتــا بــه صــرع در دو گــروه آزمایــش
و گــواه در متغیـ�ر خودکارآم��دی اجتماعـ�ی ارائـ�ه شـ�ده اسـ�ت.
جهــت اجــرای تحلیــل کوواریانــس تکمتغیــری ابتــدا
مفروضههــای آن مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــر اســاس
آزمــون لویــن و عدممعنـیداری آن بــرای متغیــر خودکارآمدی

اجتماعــی ،شــرط برابــری واریانسهــای بینگروهــی رعایــت
شــده اســت ( .)P>0/05همچنیــن نتایــج تحلیــل یکســان
بــودن شــیب خــط رگرســیونی بهعنــوان پیشفــرض تحلیــل
کوواریانــس یکمتغیــری نشــان داد ،مفروضــه همگنــی شــیب
خطــوط رگرســیون رعایــت شــده اســت ( .)P>0/05توزیــع
نرمــال متغیرهــا بــا آمــاره شــاپیرو -ویلــک مــورد بررســی
قــرار گرفــت و معنـیدار نبودنــد در نتیجــه توزیــع متغیرهــا از
توزیــع نرمــال پیــروی میکنــد و آزمونهــای فــوق قابلیــت
اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس تکمتغیــری را مجــاز شــمرد.

جدول  -4میانگین و انحراف معیار متغیر خودکارآمدی اجتماعی در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و گواه
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جدول  -5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری متغیر خودکارآمدی اجتماعی در دو گروه آزمایش و گواه

نتایــج جــدول  5نشــان میدهــد بیــن میانگیــن نمــرات
خودکارآمـ�دی اجتماع��ی بیــن گروههــای آزمایــش و
گــواه تفــاوت معنــیداری وجــود دارد ( .)P>0/001بــه
عبـ�ارت دیگ��ر ،طرحــواره درمانــی بــر بهبــود خودکارآمــدی
اجتماع��ی نوجوان��ان مبت�لا ب��ه صرــع موثــر بــوده اســت.
بحث و نتیجهگیری
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پژوه�شـ حاضــر ب��ا هـ�دف بررســی اثربخش��ی طرحــواره
درمانــی بــر تنظیــم شــناختی هیجــان و خودکارآمــدی
اجتماعــی نوجوانــان مبتــا بــه صــرع انجــام شــد .بررســی
نتای��ج پژوه��ش حاض��ر نشــان داد ک��ه طرحــواره درمانــی بــر
بهبـ�ود تنظیـ�م شـ�ناختی هیجـ�ان نوجوانـ�ان مبتـلا بـ�ه صـ�رع
موثــر میباشــد ( .)P>0/001نتایــج پژوهشهــای رهبــر
کرباس�دـهی و هم��کاران و رهبرــ طارمسرــی و هم��کاران کــه
از اثربخش��ی طرحــواره درمانــی بــر بهبــود تنظیــم شــناختی
هیج��ان نوجواناــن حمایــت نمودهانــد ،بــا نتایــج پژوهــش
حاضــر همســو اســت ( .)13، 14در راســتای تبییــن ایــن
یافتههــا میتــوان بیــان نمــود کــه تنظیــم شــناختی
هیجــان ،عاملــی مهــم و تعیینکننــده در بهزیســتی روانــی و
کنـشوری اثربخــش اســت .اســتفاده از راهبردهــای ســازگارانه
جهــت تنظیــم هیجانــات در تعدیــل اســترسهای ادراکــی
موث�رـ میباشـ�د؛ زیــرا ایــن راهبردهــای ســازگارانه بــه بهبــود
ظرفیــت روانــی ،تنظیــم هیجانــات و قــدرت حــل مســئله
نوجوانــان مبتــا بــه صــرع منجــر شــده و پذیــرش بیمــاری
را بــرای آنــان تســهیل مینمایــد ( .)10مطالعــات مختلــف
نیــز نشــان دادهانــد ،نوجوانــان مبتــا بــه صــرع بــه دلیــل
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه از راهبردهــای ناســازگارانه
تنظیــم شــناختی هیجــان ماننــد مالمــت خــود و نشــخوارگری
اســتفاده کــرده و ایــن مســئله منجــر بــه اضطــراب مضاعــف
در آنهــا میگــردد و در واقــع طرحــواره درمانــی بــا تنظیــم
شــناختی هیجانــات ،منجــر بــه کاهــش طرحوارههای ناســازگار
در آنــان میشــود ( .)24طرحــواره درمانــی بــا تاکیــد بــر تغییــر
ســبکهای مقابلــهای ناســازگار و طرحوارههــای ناســازگار
شــکل گرفتــه در دوران کودکــی و تبییــن نحــوه اثرگــذاری
آنهــا در پــردازش و رویارویــی بــا رویدادهــای زندگــی ،و ارائــه
تکنیکهــای شــناختی و رفتــاری ســازگارتر و جدیدتــر بــه
جــای ســبکها و راهبردهــای مقابلــهای ناکارآمــد ،فرصتــی
را بــرای بهبــود راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان فراهــم
آورده اســت ( .)18از آنجــا کــه تاکیــد عمــده طرحــواره

درمانــی بــر روی هیجانــات اســت و اســتفاده از تکنیکهــای
تجربــی و هیجانــی قســمت اعظمــی از ایــن درمــان را در
بــر میگیــرد ،لــذا ایــن تکنیکهــا کمــک میکنــد تــا
فــرد نســبت بــه هیجانــات خــود آگاهــی یافتــه ،آنهــا را
بپذیــرد و بهتــر بتوانــد هیجانــات خــود را تنظیــم کنــد و بــا
ســازماندهی مجــدد هیجانــی ،یادگیریهــای جدیــد ،تنظیــم
عاطفــه بینفــردی و نیــز خــود آرامشدهــی ،زمینــه را
بــرای اســتفاده صحیــح از راهبردهــای ســازگارانهتر تنظیــم
هیجانــات مهیــا ســازد ( .)13شــواهد متعــدد نشــان میدهــد
کــه اگرچــه طرحــواره درمانــی در اصــل بــه صــورت فــردی
تنظیــم شــده ،لیکــن وجــود عوامــل گروهــی ،فعالســازی
تکنیکهــای طرحــواره درمانــی را تســهیل نمــوده و آثــار
جبرانــی مهمــی بــر طرحوارههــای مرکــزی از قبیــل طــرد
و بریدگــی ،انــزوای اجتماعــی ،بیاعتمــادی و محرومیــت
هیجانــی دارد ( .)14در واقــع بــه دلیــل ایجــاد پیوندهــا و
تعامــات نزدیــک بیــن اعضــای گــروه ،امــکان مواجهــه واقعــی
و مرتبــط ســاختن تجــارب اولیــه بــا فرآیندهــای طرحــوارهای
اینجــا و اکنــون در یــک محیــط حمایتگرانــه نیــز افزایــش
یافتــه و از طــرف دیگــر بــا افزایــش حــس خودکارآمــدی و
خطرپذیــری اعضــاء ،انجــام رفتارهــای جدیــد نیــز تقویــت
میشــود؛ همچنیــن اعضــای گــروه یــاد میگیرنــد کــه بــه
جــای کنارهگیــری از هیجانــات خــود ،بــه ابــراز همدلــی و
بــرآورده ســاختن نیازهــای عاطفــی خــود در گــروه بپردازنــد
( .)18همچنیــن بررســی نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد
کــه طرح�وـاره درمان�یـ ب��ر بهبوــد خودکارآمـ�دی اجتماعـ�ی
نوجوانـ�ان مبتـلا ب��ه صـ�رع موثــر میباشــد (.)P>0/001
نتای��ج پژوهشه��ای رهبـ�ر کرباسـ�دهی و همـ�کاران و
مرواریــدی و هم��کاران کــه از اثربخشــی طرحــوارهدرمانــی
بـ�ر بهبوــد خودکارآمدــی اجتماعـ�ی نوجواناــن حمایــت
نمودهانــد ،بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو اســت (.)15-16
در راســتای تبییــن ایــن یافتههــا میتــوان بیــان نمــود کــه
نوجوانــان مبتــا بــه صــرع ،مشــکالتی را در موقعیتهــای
اجتماعــی داشــته و از نظــر اجتماعــی گوشــهگیر بــوده و
بــرای امتنــاع از مواجهــه بــا موقعیــت اجتماعــی بــه والدیــن
وابســته و متکــی هســتند .حمــات ناشــی از بیمــاری صــرع،
برچســب خــوردن و دریافــت خدمــات درمانــی ویــژه باعــث
میشــود کــه نوجــوان احســاس کنــد بــا بقیــه همســاالن
خــود تفــاوت دارد و ایــن مســئله احســاس اضطــراب نوجــوان
را افزایــش داده و منجــر بــه مشــکالت اجتماعــی و اعتمــاد
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.نمونهگیــری و عــدم امــکان پیگیــری نتایــج بــوده اســت
بنابرایــن پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی از شــیوه
3 نمونهگیــری تصادفــی و نیــز در صــورت امــکان از پیگیــری
 ماهــه اســتفاده شــود تــا مانــدگاری تأثیــر ایــن یافتههــا6 تــا
 بــا توجــه بــه.در درازم��دت نی�زـ م��ورد بررس�یـ ق��رار گیرــد
کارآمــدی بــاالی ایــن برنامــه درمانــی پیشــنهاد میشــود در
 ایــن درمــان نیــز توســط متخصصــان در،کنــار دارو درمانــی
.کلینیکهــا و مؤسســات آموزشــی و توانبخشــی انجــام شــود
تشکر و قدردانی
مقالــه حاضــر برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده اول
در رشــته روانشناســی دانشــگاه گیــان اســت کــه در
 و159352 شـ�ورای تحصیـلات تکمیلـ�ی دانشـ�گاه بـ�ا کـ�د
IR.GUI� در کمیتـ�ه اخـلاق دانشـ�گاه گیـلان نیـ�ز بـ�ا کـ�د
 بدیــن. بــه تصویــب رســیده اســتLAN.REC.1400.002
وســیله از تمامــی شــرکتکنندگان پژوهــش حاضــر
.بــه خاطــر همــکاری صادقانهشــان تشــکر میگــردد
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