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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر فاجعه سازی و نشخوار فکری مادران
کودکان کمتوان ذهنی انجام شد .روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی پیشآزمون-
پسآزمون بود .بدین منظور ،از جامعهی مادران دارای کودک کمتوان ذهنی در منطقه  5شهر تهران ،تعداد
 14نفر انتخابشده و پس از پاسخ به ابزارهای تحقیق بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده
شدند .گروه آزمایش ،مداخالت رفتاردرمانی دیالکتیک را به مدت  8جلسهی  6/5ساعته دریافت کرد.
بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی ،کرایج و اسپینهاون ( )1006و
مقیاس پاسخهای نشخواری نولن هکسما و مارو ( )6666استفاده شد و درنهایت دادهها با استفاده از آزمون
کوواریانس مورد تحلیل آماری قرار گرفتند .نتایج حاصل از پسآزمون مؤید کاهش معنادار نمرات
شرکتکنندگان گروه آزمایش در مؤلفههای نشخوار فکری و فاجعه سازی بود ( .)p< 0/06بر اساس
یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت ،رفتاردرمانی دیالکتیک تأثیر مثبت معناداری در کاهش فاجعه سازی
و نشخوار فکری مادران کودکان کمتوان ذهنی دارد و میتواند در بهبود وضعیت روانی این گروه
مورداستفاده قرار گیرد.
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مقدمه
با دقت در خلقت انسانها میتوان دید که هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستند و با توجه به اصل
تفاوتهای فردی ،تفاوت در حیطههای مختلف جسمی ،ذهنی و رفتاری افراد ،امری ملموس
و قابلتوجه است .بر این اساس میتوان گفت ،هر یک از انسانها در مفهوم عام ،استثنایی

6

به شمار میرود اما چشمگیر نبودن تفاوتها در اکثریت افراد ،آنها را در جمعیت بهنجار یا
متوسط قرار میدهد .حالآنکه وجود تفاوتهای فاحش برخی افراد در زمینههای گوناگون
با گروه بهنجار یا متوسط ،گروهبندی جدیدی به نام ردهی استثنایی 1ایجاد میکند (سیف
نراقی و نادری.)6886 ،
یکی از این گروههای استثنایی را افراد کمتوان ذهنی تشکیل میدهند .بنا به نظر انجمن
کمتوان ذهنی آمریکا ،8کمتوانی ذهنی 4به کنش هوش عمومی گفته میشود که بهطور
معنادار یا قابلمالحظهای کمتر از حد متوسط عمل کرده و با نقایصی در رفتار سازشی همراه
است و در دوران رشد پدید میآید (شریفی درآمدی و مرادی6866 ،؛ علیزاده .)6888 ،در
تعریفی دیگر ،کودکان کمتوان ذهنی گروهی از کودکان استثنایی هستند که در مراحل
پایین رشد هوشی متوقفشده و کنشهای نهاد 5در آنها قوی و فراوان است (میالنی فر،
 .)6861در تعریف انجمن روانپزشکی آمریکا ( )1068در پنجمین ویرایش راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،1بافت فرهنگی و اجتماعی نیز لحاظ شده است
(هریس.)1068 ،9
این کودکان از منظر امور آموزشی و پرورشی نیز نمیتوانند بهرهی کافی را از
کالسهای عادی ببرند .اما بااینوجود ،توان یادگیری را داشته و قادر به فراگیری حداقلی از

1. unique
2. exceptional category
(3. american association on mental retardation )AAMR
4. mental retardation
5. id
)6. diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-5
7. Harris
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اطالعات عمومی و درسهای رسمی هستند و میتوانند در ادارهی زندگی از یادگیری خود
بهرهی الزم را ببرند (افروز.)6888 ،
ازآنجاکه تولد چنین کودکانی معموالً با استرس همراه است ،وجود آنها میتواند
ضایعات روانی زیادی برای کل سیستم خانواده بهویژه مادر بهعنوان مراقبتکنندهی اصلی
ایجاد کند (گوپتا و کایور .)1060 ،6مادران این گروه بهعنوان یک قشر در معرض تنش،
اغلب با مسائل فراوانی از قبیل مشکل پذیرش ناتوانی فرزند ،خستگی ،مسائل مربوط به اوقات
فراغت ،مسائل آموزشی ،پزشکی ،توانبخشی و نابسامانی مسائل زناشویی خود مواجه هستند
(وایتر )1008 ،1که مجموع این عوامل ،نهتنها سالمت جسمی و روانی مادر را تحت تأثیر
قرار میدهد ،بلکه عملکرد کلی سیستم خانواده را نیز مختل و معیوب میسازد و تبعات این
اختالل عملکردی به جامعه بهعنوان کلی بزرگتر نیز سرایت خواهد کرد .بر اساس پژوهش
رحیمی ،افراسیابی ،رستم پور و قدوسی نیا ( ،)6861تولد فرزند کمتوان ذهنی ،مادر را در
معرض انواع مختلفی از مخاطرات قرار میدهد که در سه دستهی ساختاری ،درون فردی و
بین فردی دستهبندی میشوند و باوجود سه عامل فقر اقتصادی ،فرهنگی و حمایتی بهعنوان
شرایط علی تأثیرگذار بر پدیدهی مراقبت -مخاطره ،تبعات دیگری از قبیل طالق عاطفی،
زوال روابط و انصراف از بارداری بعدی را نیز به دنبال دارد .بر این اساس به نظر میرسد
یکی از رسالتهای اصلی مشاوران در حوزهی کمتوانی ذهنی ،پرداختن به مسائل
خانوادههای این افراد  -بهطور عام  -و مادران در معرض تنش -بهطور خاص -است که با
توجه به ماهیت غیرخطی سیستم ،نهتنها وضعیت کنونی مادران را تحت تأثیر قرار میدهد
بلکه در بهبود حوزههای مختلف عملکردی کودک بهعنوان یک جزء و خانواده بهعنوان
یک کل منسجم نیز مؤثر است (ولف و مش.)1060 ،8
عالوه بر مشکالت فوق ،مادران در نقش مراقبتکنندگان اصلی با مشکالت درون فردی
دیگری ازجمله خشم ،کنترل گری ،بیثباتی عاطفی ،استرس مضاعف و مستمر ،بهزیستی
روانی ضعیف ،نارضایتی زناشویی و افسردگی شدید نیز مواجه هستند (رحیمی و همکاران،
1. Gupta & Kaur
2. Witter
3. Wolfe & Mash
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 .)6861در تبیین مکانیزم آغازگر افسردگی گفته میشود ،با تولد کودک کمتوان ذهنی،
والدین بهویژه مادر دچار سرخوردگی شده و رؤیاهای خود را بربادرفته تصور میکند
(حسنی6866 ،؛ رحیمی و همکاران .)6861 ،مطابق با دیدگاه آلیس ،در این شرایط افرادی
که از خطای ذهنی فاجعه سازی 6استفاده میکنند ،ممکن است شرایط را بسیار وحشتناک و
غیرقابلتحمل تفسیر کنند و از طریق ارزیابی مبالغهآمیز و غیرعقالنی ،به احساس درماندگی،
ناتوانی در حل مشکل و افسردگی برسند (بک؛ ترجمهی فتی و فرید حسینی.)6861 ،
ازآنجاکه احساس گناه یکی از رایجترین عکسالعملهای والدین در برابر کودک کمتوان
ذهنی است ،غالباً احساس گناه مادر نسبت به خود از یکسو و ناتوانی کودک در برآورده
کردن انتظارات والدین از سوی دیگر به افسردگی دامن زده و آن را تشدید میکند
(اکبریفر .)6868 ،بر اساس یافتههای پژوهش برآبادی ( ،)6864در این شرایط ،ادراکات
فرد افسرده در مورد خدا بهعنوان منبع حمایتی نیز تا حد زیادی منفی نگر ،مبالغهآمیز و غیر
ایمن شده و سیکل معیوب افسردگی ،درماندگی و تنهایی را تداوم میبخشد.
عالوه بر موارد ذکرشده که بهصورت سیستمی در تشدید و تداوم افسردگی نقش دارند،
یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده و استمراربخش افسردگی« ،نشخوار فکری » 1است.
نشخوار فکری بهعنوان نوعی سبک مقابلهای منفعالنه تعریف میشود که در آن فرد
بهصورت دائم بر عالئم ،دالیل و پیامدهای مشکل متمرکز است و از اقدام مؤثر برای حل
مسئله بهره نمیبرد .پژوهشها نیز از نشخوار فکری بهعنوان یک عامل آسیبزای شناختی
در عود افسردگی حمایت میکنند (حسنزاده.)6866 ،
بر اساس آنچه ذکر شد میتوان گفت ،وجود کودک کمتوان ذهنی بهخودیخود تبعات
روانی زیادی به دنبال دارد که سالمت روان همهی اعضای خانواده بهویژه مادر را تهدید
میکند .اما در این شرایط ،خطاهای شناختی فاجعه انگاری و نشخوار فکری بهعنوان دو عامل
مهم تداومدهنده مطرحاند که میتوانند منجر به تشدید و تداوم تبعات روانیای از قبیل
افسردگی و اضطراب در مادر بهعنوان مراقبتکنندهی اصلی شوند و از این طریق به شرایط
1. catastrophe
2. rumination
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تنشزای موجود دامن بزنند .حالآنکه در شرایط مشابه ،مراقبتکنندگان فاقد دو خطای
شناختی ذکرشده ،از توانایی بیشتری برای مدیریت شرایط پرتنش موجود برخوردارند.
با توجه به تأثیر تداومدهندهی فاجعه انگاری و نشخوار فکری در حاالت خلقی منفی
مادران کودکان کمتوان ذهنی ،نیاز به درمانهای شناختی -رفتاری در جهت اصالح
سبکهای شناختی منفی تنظیم هیجان احساس میشود .همچنین به نظر میرسد ،این گروه
به دلیل شرایط استرسزای خود نیاز دارند تا همزمان با مداخالت شناختی ،آموزشهای
هیجان محوری از قبیل مراقبه و آرامسازی را نیز دریافت کنند تا بتوانند ضمن چالش شناختی
با مسئله ،در خصوص آن به پذیرش 6رسیده و از عود مجدد آشفتگیهای روانی خود
پیشگیری کنند .همچنین به دلیل تأثیرات مخرب کمتوانی ذهنی بر روابط و الگوهای رفتاری
موجود در سیستم خانواده ،ارائهی آموزشهایی بهمنظور بهبود روابط والد -فرزند نیز
ضروری است .با در نظر گرفتن مجموعهی بههمپیوستهی موارد فوق ،ضرورت اتخاذ
رویکرد درمانی جامعی که بتواند شناخت ،هیجان ،رفتار و ماهیت سیستمی را بهصورت
همزمان موردتوجه قرار دهد آشکار میشود.
تاکنون از روشهای درمانی متنوعی در جهت بهبود مؤلفههای مختلف سالمت روان در
مادران کودکان کمتوان ذهنی استفاده شده است که میتوان به شیوههای شناختی رفتاری
(اکبری فر6868 ،؛ توکلی زاده ،دشتی و پناهی ،)1065 ،ذهن آگاهی صرف (سید اسماعیلی،
 ،)6861آموزش صبر (زارع ،)6861 ،بخشش درمانی (حسنی ،)6866 ،درمان گروهی از
طریق فیلم( 1عابدین و موالیی )1065 ،آموزش مهارتهای خودآگاهی و ابراز وجود
(مرادپور ،علیآبادی و پورصادق ،)6861 ،امید درمانی (عمادی )6866 ،و آموزش
مهارتهای ویژهی چندگانه (نعیمی و تاجری )6861 ،اشاره کرد.
با وجود تأیید اثربخشی رویکردهای مذکور ،رفتاردرمانی دیالکتیکی ،(DBT) 8بهعنوان
شکل جدیدی از درمان مطرح است که با ترکیب پذیرش و همدلی مراجعمحور با حل
مسئلهی شناختی -رفتاری ،آموزش مهارتهای اجتماعی و ذهن آگاهی ،رویکردی جامع و
1. acceptance
2. group movie therapy
3. dialectical behavior therapy
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چندبعدی محسوب میشود .میتوان گفت ،این نوع درمان نه مانند شیوههای ذهن آگاهی،
صرفاً بر پذیرش متمرکز است و نه مانند شیوههای شناختی -رفتاری تجویزکنندهی تغییر
صرف است ،بلکه پذیرش و تغییر را بهصورت همزمان موردتوجه قرار میدهد .این درمان
بر اساس اصول فلسفهی هگل بر این اصل استوار است که تنش دائمی بین اهداف و
موضوعات بهظاهر متضاد ،منجر به شکلگیری حقیقت میشود .لینهان )6661( 6با استفاده از
این فلسفه نشان داد که میتوان در درمان نیز به سنتزی از موضوعات متضاد رسید؛
بهعبارتدیگر بهجای اینکه اتفاقی بسیار بد تلقی شود ،میتوان مجموعهای از پیامدهای
خوب و بد برای آن متصور شد .در بررسی پیشینهی پژوهشی نیز تأثیر مثبت معنادار این روش
در درمان افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی ،سوءمصرف مواد ،خودکشی و پرخوری
عصبی ثابت شده است (معتمدی6861 ،؛ سلیمانی .)6881 ،علوی ( )6888نیز تأثیر این روش
بر افسردگی ،تحمل پریشانی و هوشیاری فراگیر دانشجویان دختر را بررسی و نتیجه را مثبت
گزارش کرده است .همچنین تحقیقات خارجی نیز مؤید تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
بهبود وضعیت روانی زنان دارای اختالل شخصیت مرزی از طریق تغییر در چندین حوزهی
هیجانی شامل ثبات عاطفی ،خشم ،افسردگی و اضطراب هستند (لینهان6661 ،؛ ریچاردز و
سر.)1065 ،1
علیرغم ویژگیهای متمایزکنندهی رفتاردرمانی دیالکتیک از سایر رویکردها ،تاکنون
از این روش در جهت کاهش نشخوار فکری و فاجعه سازی  -بهعنوان دو عامل زیربنایی
تداومدهنده و تشدیدکنندهی مشکالت روانی مادران کودکان کمتوان ذهنی -استفاده نشده
است و با توجه به خأل موجود ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سؤال است که آیا
رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی ،در کاهش نشخوار فکری و فاجعه سازی مادران کودکان
کمتوان ذهنی مؤثر است؟

1. Linehan, M
2. Rechards & Sehr
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روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح دوگروهی پیشآزمون-
پسآزمون بود .در این طرح ،محقق قبل از اعمال متغیر مستقل ،پیشآزمون را در مورد هر
دو گروه کنترل و آزمایش انجام میدهد .همچنین قرار دادن تصادفی شرکتکنندگان در
دو گروه میتواند عالوه بر کنترل متغیرهای تأثیرگذار احتمالی ،تأثیر هرگونه عامل
تهدیدکنندهی روایی را نیز خنثی کند.
جامعهی آماری پژوهش عبارت است از مادران کودکان کمتوان ذهنی منطقه  5تهران
که پس از اطالعرسانیهای انجامشده از طریق سازمان بهزیستی ،تعداد  14نفر از آنها
بهعنوان نمونه ،جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامهی تنظیم شناختی
هیجان 6و مقیاس پاسخهای نشخواری 1پاسخ دادند .سپس شرکتکنندگان مایل به حضور
در برنامهی رفتاردرمانی دیالکتیک ،بهصورت تصادفی در دو گروه  61نفره قرار گرفتند تا
ضمن کنترل متغیرهای تأثیرگذار احتمالی ،تأثیر هرگونه عامل تهدیدکنندهی روایی نیز از
طریق گزینش تصادفی خنثی شود .سپس اعضای یک گروه به مدت  8جلسهی  6/5ساعته
در جلسات رفتاردرمانی دیالکتیک شرکت کردند .درحالیکه گروه دوم آموزشی دریافت
نکردند .پس از پایان جلسات ،پرسشنامههای مذکور مجدداً اجرا شد و سپس دادهها با استفاده
از نرمافزار  SPSSو روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .همچنین عدم
دریافت خدمات مشاوره ،رواندرمانی یا روانپزشکی بهصورت همزمان و رضایت
آگاهانهی اعضا برای شرکت در جلسات بهعنوان مالکهای ورود به پژوهش و عدم تمایل
به ادامهی جلسات ،بهعنوان مالک خروج از پژوهش در نظر گرفته شد .ابزارهای
مورداستفاده در این تحقیق به شرح زیر است:
مقیاس پاسخهای نشخواری ( .)RRSمقیاس پاسخهای نشخواری نولن هکسما و مارو

8

( )6666مقیاسی  11مادهای است که مادههای آن روی یک مقیاس  4نقطهای قرار گرفتهاند
(1. cognetive emotion regulation questionnaire )CERQ
(2. ruminative response scale )RRS
3. Nolen-Hoksema & Marrow
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( :6تقریباً هرگز تا  :4تقریباً همیشه) .حداقل نمره بهدستآمده در این مقیاس 11 ،و حداکثر
نمره 88 ،است و نمرهی باالتر نشاندهندهی نشخوار فکری بیشتر است .پایایی این مقیاس با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در دامنهای از  0/88تا  0/60قرار دارد که نشاندهنده
همسانی درونی باالی آن است .همچنین همبستگی باز آزمایی برای مدت بیشتر از  61ماه،
 0/19گزارش شده است (باکرا و بوگایا .)1060 ،6این مقیاس در ایران توسط باقری نژاد،
صالحی فدری و طباطبایی ( )6886به فارسی ترجمه شده است و ضریب آلفای کرونباخ
 0/88شاخصی از همسانی درونی باالی آن است .در تحقیق منصوری ( )6888نیز آلفای
کرونباخ بهدستآمده در نمونه ایرانی  0/60گزارش شده است که مقداری قابلقبول است.
همچنین ضریب روایی همزمان این مقیاس با آزمون افسردگی بک  ./89گزارش شده است
که از معناداری آماری برخوردار است و ضریب اعتبار باز آزمایی  ./98نیز یکی از معیارهای
مؤید روایی این ابزار است (فرخی ،سیدزاده و مصطفی پور.)6861 ،
مقیاس تنظیم شناختی هیجان ) .(CERQاین مقیاس چندبعدی توسط گارنفسکی ،کرایج و
اسپینهاون )1006( 1در کشور هلند تهیه شده و دارای دو نسخهی انگلیسی و هلندی است که
جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی پس از تجربهی وقایع یا موقعیتهای منفی در
افراد باالی  61سال مورداستفاده قرار میگیرد .این ابزار خود گزارشی از  6خرده مقیاس
اصلی به شرح زیر تشکیل شده است )6 :سرزنش خود )1 ،پذیرش )8 ،نشخوار ذهنی)4 ،
توجه مجدد مثبت )5 ،توجه مجدد به برنامهریزی )1 ،ارزیابی مجدد مثبت )9 ،اتخاذ دیدگاه،
 )8سرزنش دیگران و  )6فاجعهآمیز پنداری 8که شامل عبارات  69 ،85 ،11و  8از آزمون
اصلی است و با توجه به هدف پژوهش از این خرده مقیاس بهمنظور سنجش فاجعه سازی
آزمودنیها استفاده خواهد شد.
در این مقیاس ،دامنهی نمرات از (6تقریباً هر گز) تا ( 5تقریباً همیشه) است و بنابراین
دامنهی نمرات بین  4تا  10خواهد بود (اندامی خشک .)6861 ،نسخهی فارسی این پرسشنامه
در ایران توسط بشارت و بزازیان ( )6868اعتباریابی شده است و ویژگیهای روانسنجی این
1. Bakera & Bugaya
2. Garnefski, Kraaij & Spinhoven
3. catastrophizing
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فرم شامل همسانی درونی ،پایایی باز آزمایی ،روایی محتوایی ،روایی همگرا و تشخیصی
(افتراقی) مطلوب گزارش شده است .در این مطالعه ،روایی محتوایی بر اساس داوری  8نفر
از متخصصان روانشناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای خرده مقیاسها از  0/86تا
 0/61گزارش شد .نتایج مطالعهی حسنی ( )6886نیز نشاندهندهی آن است که  6زیرمقیاس
نسخهی فارسی این پرسشنامه از همسانی درونی خوبی برخوردارند .دامنهی آلفای کرونباخ
در این مطالعه 0/91 ،تا  0/61گزارش شده است و ارزش ضرایب همبستگی باز آزمایی
( 0/56تا  )0/99نیز بیانگر ثبات مقیاس مذکور است .خالصهی جلسات آموزشی رفتاردرمانی
دیالکتیک اجراشده در جلسات به شرح زیر است:
جدول  .1خالصهی جلسات آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک
جلسات

هدف

جلسه

آشنایی با رفتاردرمانی

اول

دیالکتیکی

محتوا
 )6آشناسازی فرد با رفتاردرمانی دیالکتیکی )1 ،گرفتن تعهد صریح از شرکتکنندگان
برای اجتناب از رفتارهای مخل درمان ،همکاری با درمانگر و ادامهی جلسات در بازهی
زمااانی مشاااخ

 )8 ،شااارح اساااااس رفتاااردرمااانی دیااالکتیکی و درخواساااات از

شااارکتکنندگان برای یادداشااات ذهنیتهای خود در رابطه با داشاااتن فرزند کمتوان
ذهنی.

جلسه
دوم

کنترل رفتار و ثبت

 )6تمرکز بر کنترل رفتارهای عمدی آس ایبرسااان )1 ،نمایش ویدئو کودکان کمتوان

ذهنیتهای مثبت و

ذهنی موفق به همراه خواندن و به اشااتراک گذاشااتن ذهنیتهای مثبت و منفی خود در

منفی

جلسه

شناسایی و کاهش

سوم

رفتارهای مخل درمان

جلسه
چهارم

رابطه با داشتن فرزند کمتوان ذهنی با دیگران.
 )6تمرکز بر کاهش رفتارهای مخل درمان  )1درخواست از شرکتکنندگان برای ثبت
رفتاارهاای تأثیرگذار بر روند درمان در دو هفتهی آتی ،گزارش رفتارهای مخل درمان
انجامشده توسط درمانگر و جدی گرفتن تکالیف.
تمرکز بر کااهش رفتاارهای مخل زندگی )1 ،درخواسااات از شااارکتکنندگان برای

شناسایی آنتیتزها

یاادداشااات همااه رفتاارهااای مخال زناادگی خود و  )8توجاه بااه آنتیتزهااا و نوشاااتن
برداشتهای مثبت در مقابل برداشتهای کامالً سیاه.
 )6تمرکز بر آموزش مهاارتهای رفتاری شاااامل آموزش مهارتهای بین فردی ،حل

جلسه

مهارتآموزی رفتاری،

پنجم

ترغیب به تجربه کامل

مسائله ،تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و مهارتهای هشیاری فراگیر مرکزی )1 ،تشویق
درمانجو به تجربه کامل افکار و هیجانات خود بدون سااارکوب ،قضااااوت ارزشااای و
هیجانات ثانویهای مثل شااارم یا گناه )8 ،آموزش نداشاااتن دیدگاه قضااااوت گرایانه و
یادگیری تعیین اهداف واقعبینانه )4 ،تحلیل رفتاری.
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محتوا

جلسات

هدف

جلسه

تمرکز بر کاهش فشار

ششم

روانی پس از سانحه

جلسه

تمرکز بر افزایش

آرام کردن یا تسکین خود )1 ،بهبود اعتباربخشی ،هویت و حس کنترل )8 ،گفتوگو

هفتم

احترام به خویشتن

در مورد ناائل آمدن به اهداف فردی ،حلوفصااال احسااااس بیکفایتی و دساااتیابی به

 )6باازنویسااای برداشاااتهای شااارکت کنندگان از داشاااتن کودک کمتوان ذهنی و
گفتوگو در مورد آنها )1 ،گفتوگو در مورد موضوعات جلسه در منزل و  )8ایجاد
شکاف بین احساس و واقعه از طریق تأکید بر اینجا و اکنون.
 )6پرورش جنباههاای گونااگون مثبات «خود» ،ماانند :احترام به خود ،اعتماد به خود و

احساس رهایی و شادکامی.
جلسه
هشتم

 )6مرور مطاالاب و تجربیاات گروهی )1 ،صاااحبات در مورد تأثیر جلساااات بر تغییر

جمعبندی ،بررسی روند

تدریجی دیدگاههای خود )8 ،به همراه داشتن کلیهی یادداشتها بهمنظور بررسی روند

درمان و توصیههای

درمان )4 ،درخواسات از شرکتکنندگان بهمنظور ادامهی روند طی شده به مدت یک

پیشگیری از عود

سال و کمک گرفتن از روانشناس در طول این مدت.

یافتههای پژوهش
جدول  .2آمار توصیفی مقیاس فاجعه سازی
گروه
آزمایش
کنترل

مرحله

تعداد

مجموع نمرات

میانگین

واریانس

انحراف معیار

پیشآزمون

61

168

69/950

4/010

1/065

پسآزمون

61

98

1/088

6/186

6/681

پیشآزمون

61

101

61/888

8/968

6/619

پسآزمون

61

688

65/119

8/810

6/888

جدول  .3آمار توصیفی مقیاس نشخوار فکری
گروه
آزمایش
کنترل

مرحله

تعداد

مجموع نمرات

میانگین

واریانس

انحراف معیار

پیشآزمون

61

601

95/69

6/111

8/601

پسآزمون

61

464

46/69

0/614

0/681

پیشآزمون

61

880

98/84

68/844

8/158

پسآزمون

61

891

98

60/548

8/149

تحلیل توصیفی یافتههای تحقیق بر اساس جدول شمارهی  ،1نشاندهندهی آن است که
در مقیاس فاجعه سازی ،مجموع نمرات گروه آزمایش در پیشآزمون 168 ،و با میانگین
 69/95و مجموع نمرات این گروه در پسآزمون  98و با میانگین  1/088است که نشان از

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی بر فاجعه سازی ...

111

کاهش  40نمره درمجموع نمرات و کاهش  66/119نمره در میانگین نمرات دارد .این
اختالف نشاندهندهی کاهش معنادار فاجعه سازی در گروه آزمایش است .همچنین مجموع
نمرات گروه کنترل در پیشآزمون فاجعه سازی 101 ،و با میانگین  61/888و مجموع نمرات
این گروه در پسآزمون 688 ،و با میانگین  65/119است که نشان از کاهش  64نمره
درمجموع نمرات و کاهش  6/611نمره در میانگین نمرات دارد .این اختالف ،کاهش
قابلمالحظهای را در فاجعه سازی گروه کنترل نشان نمیدهد .همچنین مطابق با اطالعات
جدول شمارهی  ،1در بخش پسآزمون نیز ،کاهش  640نمرهای با میانگین  18/5در نمرات
پسآزمون فاجعه سازی گروه آزمایش بهطورقابلتوجهی بیشتر از گروه کنترل است.
در بررسی توصیفی یافتههای مقیاس نشخوار فکری نیز ،مجموع نمرات گروه آزمایش
در پیشآزمون 601 ،با میانگین  95/69و مجموع نمرات این گروه در پسآزمون 464 ،با
میانگین  46/69است که نشان از کاهش  408نمرهای درمجموع نمرات و کاهش  84نمرهای
در میانگین نمرات دارد که این اختالف ،کاهش معناداری را در نمرات نشخوار فکری گروه
آزمایش نشان میدهد .بر اساس اطالعات جدول  ،6مجموع نمرات گروه کنترل در
پیشآزمون نشخوار فکری 880 ،با میانگین  98/84و مجموع نمرات این گروه در پسآزمون،
 891و با میانگین  98است که نشان از کاهش  4نمره درمجموع نمرات و کاهش  0/84نمره
در میانگین نمرات دارد که کاهش قابلمالحظهای را در میزان نشخوار فکری گروه کنترل
نشان نمیدهد .همچنین تفاوت میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در هر دو مقیاس
فاجعه سازی و نشخوار فکری در نمودارهای شماره  6و  1قابلمشاهده است که تأثیر مثبت
معنادار آموزشها بر کاهش نشخوار فکری و فاجعه سازی گروه آزمایش را روشن میسازد.
پس از بررسی برقراری مفروضههای تحلیل کوواریانس (همگنی واریانسها ،نرمال بودن
توزیع ،خطی بودن رابطه و همگنی شیب رگرسیون) بهوسیلهی آزمونهای ذکرشده در
جدولهای شمارهی  8و  ،4فرضیههای پژوهش با استفاده از روش  ANCOVAموردبررسی
قرار گرفتند.
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جدول  .3آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسها
متغیر

F

df1

df2

.Sig

فاجعه سازی

1/86

6

11

0/64

نشخوار فکری

8/19

6

11

0/069

جدول  .4آزمون  Fجهت بررسی خطی بودن رابطه و همگنی شیب رگرسیون
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

sig

فاجعه سازی

451/161

6

88/068

0/665

0/568

نشخوار فکری

140/108

6

58/884

0/115

0/564

نتایج تحلیل کوواریانس برای فرضیهی اول مطابق با اطالعات جدول شمارهی ،1
نشاندهندهی آن است که رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی بر فاجعه سازی مادران کودکان
کمتوان ذهنی اثربخشی معنادار دارد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس برای فرضیه اول
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

P

اندازهی اثر

توان آماری

نمره پیشآزمون

54/601

6

54/601

66/580

0/006

0/855

0/54

گروه

11/896

6

11/896

11/86

0/006

0/180

0/16

خطا

8161/986

68

149/688

کل

89188/000

61

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیدار برنامهی رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی
بر شرکتکنندگان به دست آمد ( )𝐹(14,1) =11/86و (= 0/18

𝜂2

.)P< 0/06 Partial

بنابراین با توجه به نمرات میانگین تعدیلشده میتوان گفت ،گروهی که تحت برنامه
رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی قرار گرفته بودند در مقایسه با گروهی که این آموزش را
دریافت نکردهاند ،نمرات پایینتری را در فاجعه سازی کسب کردند .بنابراین برنامهی
رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی تأثیر مثبت معناداری بر کاهش فاجعه سازی گروه آزمایش
داشته است.
بر اساس اطالعات جدول  ،1نتایج تحلیل کوواریانس فرضیهی دوم نیز تأثیر مثبت معنادار
رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش نشخوار فکری آزمودنیهای گروه آزمایش را تأیید
میکند.
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جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس برای فرضیه دوم
منبع تغییرات

مجموع مجذورات  Dfمیانگین مجذورات

F

P

اندازهی اثر توان آماری

نمره پیشآزمون

1/980

6

1/980

0/848

0/006

0/061

0/89

گروه

48/16

6

48/16

68/81

0/006

0/48

0/64

خطا

1865/818

68

684/151

کل

56164/684

61

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیدار این برنامه در کاهش نمرات آزمودنیها
قابلمشاهده است (= 0/48( ،)𝐹(14,1) =68/81

𝜂2

 ) P<0. 01 Partialو با توجه به

نمرات میانگین تعدیلشده میتوان گفت ،گروهی که تحت رفتاردرمانی دیالکتیک قرار
گرفتند در مقایسه با گروه کنترل ،نمرات پایینتری در نشخوار فکری کسب کردهاند .بنابراین
رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی تأثیر مثبت معناداری بر کاهش نشخوار فکری گروه آزمایش
بهعنوان فرضیهی دوم تحقیق دارد.

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی بر فاجعه سازی و
نشخوار فکری مادران کودکان کمتوان ذهنی انجام شد .تحلیل یافتههای پژوهش با استفاده
از روش تحلیل کوواریانس مؤید تأثیر مثبت معنادار آموزشها در کاهش نشخوار فکری و
فاجعه سازی شرکتکنندگان در پژوهش بود .بر اساس یافتههای ارائه شده در جدول ،1
فاجعه سازی و نشخوار فکری در اعضای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهصورت
معناداری کاهش یافته است.
این نتایج با نتایج پژوهش تقوایی ،مسجدی و جعفری ( )6864مبنی بر تأثیر مثبت معنادار
رفتاردرمانی دیالکتیکی بر مالمت خود و دیگران ،نشخوار گری و فاجعه سازی زنان مبتال به
سرطان پستان همسو است .بر اساس این تحقیق ،رفتاردرمانی دیالکتیک از طریق تغییر
راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان میتواند از طوالنی شدن و عود سرطان جلوگیری
کرده و بهعنوان مداخلهی روانشناختی مؤثر در درمان بیماران مبتال به سرطان استفاده شود.
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نتایج پژوهش معتمدی ( )6861نیز از تأثیر این روش در بهبود وضعیت روانی افراد مبتال به
سوءمصرف مواد ،خودکشی و پرخوری عصبی حمایت میکند .همچنین سلیمانی ()6881
تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش مشکالت روانشناختی و پرخوری عصبی زنان
مراجعهکننده به مراکز کاهش وزن را مثبت و معنادار گزارش کرده است و ریچاردز و سر
( )1065نیز تأثیرات این نوع درمان در کاهش مشکالت مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی
را از طریق تغییر در چندین حوزهی هیجانی شامل ثبات عاطفی ،خشم ،افسردگی و اضطراب،
معنادار گزارش کردهاند که اگرچه مستقیماً به بررسی نشخوار فکری و فاجعه سازی نپرداخته
اما با نتایج تحقیق حاضر همسو میباشند.
علیرغم اینکه تاکنون از رویکردهای درمانی متعدد از قبیل روششناختی -رفتاری
(اکبری فر ،)6868 ،ذهن آگاهی صرف (سید اسماعیلی ،)6861 ،آموزش صبر (زارع،
 ،)6861بخشش درمانی (حسنی )6866 ،و درمان گروهی از طریق فیلم( 6عابدین و موالیی،
 )1065بهمنظور کاهش مشکالت روانی مادران کودکان کمتوان ذهنی استفاده شده است،
بر اساس نتایج تحقیق به نظر میرسد رفتاردرمانی دیالکتیک بهعنوان نوع جدیدی از
درمانهای چندبعدی بهطور قابلمالحظهای در کاهش نشخوار فکری و فاجعه سازی مادران
کودکان کمتوان ذهنی مؤثرتر و قابل حمایتتر است .در بررسی مکانیزم اثر این روش ،به
نظر میرسد با توجه به ماهیت چندبعدی این درمان ،مجموعهای از عوامل در قالبی سیستمی
مؤثر واقع شدهاند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
در تبیین تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی بر کاهش فاجعه سازی مادران کودکان
کمتوان ذهنی میتوان گفت ،برخی مادران ،نسبت به کمتوانی ذهنی فرزند خود ذهنیتی
فاجعهآمیز و غیرقابلتحمل دارند که از نوعی برداشت کامالً منفی (سیاه) در مورد
رویدادهای زندگی نشأت میگیرد .بر این اساس ،تأکید بر پذیرش بهعنوان یکی از
محورهای درمان دیالکتیک ،به مراجع کمک میکند تا رویداد داشتن کودک کمتوان ذهنی
را درک کند و بپذیرد؛ سپس ارائهی آنتیتزهایی از همین رویداد که کامالً سیاه نیستند،
1. group movie therapy
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سنتزی از برداشتهای کامالً سیاهوسفید در ذهن بیمار ایجاد کرده و درنهایت ،پس از پایان
جلسات درمان ،مادر کودک کمتوان ذهنی به جمعی از واقعیتهای مثبت و منفی در رابطه
با موقعیت فرزند خود رسیده و از این طریق با رسیدن به سنتزی جدید از وقایع ،داشتن چنین
فرزندی را نهتنها فاجعهآمیز برداشت نمیکند ،بلکه قاب گیریهای مجدد مثبتی نیز در مورد
آن ارائه میدهد .در توضیح بیشتر این فرایند باید گفت ،رفتاردرمانی دیالکتیک از طریق
تأکید بر پذیرش موقعیت و اتخاذ دیدگاه جدید در مورد آن ،مراجع را به شیوهای متفاوت با
روشهای شناختی -رفتاری به چالش با تفکرات فاجعهآمیز و سیاهوسفید دعوت میکند و با
ایجاد سنتز جدیدی از رویداد ،سطح نشخوار فکری و فاجعه سازی را کاهش میدهد.
در اینجا مسئلهی قابلبررسی آن است که چالش با فاجعه سازی و نشخوار فکری بهعنوان
دو راهبرد شناختی منفی ،در روشهای دیگر نیز بهکرات استفاده شده است .بنابراین ضرورت
مفهومسازی مجدد دو مؤلفهی مذکور در قالب رفتاردرمانی دیالکتیک و درمان آن چیست؟
در بررسی این سؤال ،اشاره به وجه تمایز روش دیالکتیکی از روشهای شناختی -رفتاری
ضروری است .ازآنجاکه تولد کودک کمتوان ذهنی میتواند بهعنوان واقعهای دور از تصور
و ناگهانی عمل کند ،میتوان گفت مادر کودک کمتوان ذهنی در بدو تولد فرزند ،حدی
از استرس پس از سانحه 6را تجربه میکند که با وجود فاجعه سازی و نشخوار فکری میتواند
در قالب یک وضعیت ترومایی نهفته در دورههای بعدی رشد نیز تداوم یابد .بر اساس ماهیت
ترومای نهفته ،حمل زهر کهنهی این هیجان مخرب ،میتواند به فاجعه سازی و نشخوار فکری
بیشتر در مادر منجر شود و عالوه بر آن ،کنشهای حال و آیندهی او را نیز به شکل منفی
تحت تأثیر خود قرار دهد که مواردی از قبیل ترس از آینده ،ترس از بارداری مجدد و مرور
مداوم تولد فرزند بهعنوان فاجعهای فراموشنشدنی از مصادیق تأثیر این ترومای نهفته بر
کنشهای حال و آیندهی مادر بهحساب میآیند .به نظر میرسد تأکید بر «تجربهی مجدد
رویداد» بهمنظور کاهش فشار روانی پس از سانحه در رویکرد دیالکتیک ،بهعنوان بخش
متمایزکننده و هیجان محور این رویکرد مطرح است که در سطحی عمیقتر از چالشهای
1. post-traumatic stress

فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال نهم ،شمارة  ،43تابستان 1479

111

شناختی صرف ،به مسئلهی هیجانات و خنثیسازی بار منفی نهفتهی آنها میپردازد و
ضرورت مفهومسازی نشخوار فکری و فاجعه سازی در قالب این رویکرد چندبعدی را
آشکار میسازد.
همچنین این نوع درمان با کاهش رفتارهای تهدیدکنندهی زندگی ،کاهش رفتارهای
مخل درمان ،کاهش رفتارهای مخل کیفیت زندگی ،افزایش مهارتهای رفتاری و افزایش
احترام به خویشتن ،موجب میشود تا تصویر وحشتناک رویدادهای زندگی در ذهن افراد
دارای تفکر فاجعه سازی کمرنگ شده و توان برخورد منطقیتر با وقایع در آنها پرورش
یابد.
عالوه بر موارد فوق ،در تبیین تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی بر کاهش نشخوار
فکری گروه آزمایش باید گفت ،مادران کودکان کمتوان ذهنیِ دچار نشخوار فکری ،با
افکار بازگشتپذیر و ناامیدکنندهی مکرر در ارتباط با کودک و مسائلی از قبیل آیندهی او
درگیر هستند .رفتاردرمانی دیالکتیک گروهی از طریق آموزش «تحمل پریشانی» ،بیمار را
جهت پذیرش و کنار آمدن با محیط و هیجانات دردناک بهصورت همزمان آماده میکند.
بنابراین ،یک عمل دیالکتیکی میان دو گروه از مهارتها صورت میگیرد .در اینجا تحمل
پریشانی ،مربوط به توانایی دیدن و آگاهی داشتن از هیجانات ،افکار و محیط ،بدون اقدام به
تغییر و یا کنترل هرگونه عامل است .این نوع آموزش به فرد میآموزد تا هم هیجانات و هم
محیط فعلی پیرامون خود را با نگاهی عاری از قضاوت بپذیرد و درمانگر این نکته را برای
بیمار روشن میسازد که تحمل پریشانی به معنای تسلیم شدن و یا رها کردن و بیتفاوت
بودن نیست ،بلکه در بسیاری از موقعیتها تحمل ناراحتی و پریشانی ،نهایتاً به نتیجهی دلخواه
منجر خواهد شد .درواقع آموزشهای مربوط به تحمل پریشانی ،با باال بردن میزان پذیرش
موقعیت توسط فرد ،از سطح نگرانیهای او در مورد آینده ،کاسته و اقدامات قابلاجرا در
لحظهی اینجا و اکنون را فعال میسازند که نتیجهی آن ،کاهش نشخوار فکری مادران و
بهبود وضعیت موجود برای مادر و کودک از طریق پذیرش ،اقدام و عمل است .همچنین به
نظر میرسد ارائهی راهکارهای تقویت و تعمیم مهارتهای آموزش داده شده نیز در
اثربخشی بیشتر این روش نقشی قابلتوجه و غیرقابلانکار دارد.
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با خالصه کردن موارد بههمپیوستهی فوق میتوان نتیجه گرفت ،رفتاردرمانی دیالکتیک
گروهی بهصورت معناداری فاجعه سازی و نشخوار فکری مادران دارای کودک کمتوان
ذهنی را کاهش میدهد و از این طریق در ارتقا سالمت روان مادر ،کودک و بهتبع آن جامعه
بهعنوان اجزایی از یک سیستم واحد مؤثر است .لذا با توجه به ماهیت پیشروندهی این
ناتوانی و تأثیرات آن بر حوزههای مختلف عملکرد خانواده و کودک ،پیشنهاد میشود تا
مشاوران و درمانگران ،در کار بالینی با خانوادهی کودکان کمتوان ذهنی ،از فواید این
رویکرد بهره ببرند و تأثیرات مخرب کمتوانی ذهنی بر کودک ،سیستم خانواده بهویژه مادر
و جامعه را خنثی کنند .همچنین تحقیق حاضر در جامعهی مادران کودکان کمتوان ذهنی
شهر تهران انجام شده است و تعمیم نتایج آن به سایر مناطق نیازمند احتیاط است.
پژوهش حاضر با مشکالتی نیز مواجه بود که میتوان به مواردی از قبیل دشواری جلب
همکاری مادران برای حضور در جلسات و مشکالت مربوط به هماهنگی زمان جلسات اشاره
نمود .همچنین پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی ،از مداخالت مبتنی بر رفتاردرمانی
دیالکتیک بهصورت همزمان در گروه مادر و کودک استفاده شود و نتایج با تحقیق حاضر
مقایسه شود .علیرغم مشکالت موجود ،امید است اطالعات حاصل از این پژوهش مقدمهی
تحقیقات بیشتر در حوزهی کمتوانی ذهنی کودکان و خانوادههای آنها بهعنوان قشر نیازمند
به دریافت مداخالت یاورانه در جامعه قرار گیرد.
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تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.

حسنی ،جعفر ( .)6886خصوصیات روانسنجی پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان .روانشناسی
بالینی.88-98 ،8 ،
رحیمی ،مهدی؛ افراسیابی ،حسین؛ رستم پور ،طیبه؛ قدوسی نیا ،عطیه ( .)6861تأثیر داشتن کودک
با کمتوانی ذهنی بر زندگی مادران :رویکرد کیفی ،روانشناسی افراد استثنایی-45 ،)11(9 ،
.90

زارع ،راضیه ( .)6861اثربخشی آموزش صبر بر امید و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان
کمتوان ذهنی (پایاننامهی کارشناسی ارشد) .دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
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سلیمانی ،مهسا ( .)6881اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش مشکالت روانشناختی و میزان
پرخوری عصبی زنان مراجعهکننده به کلینیک کاهش وزن (پایاننامهی کارشناسی ارشد).
دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.

سید اسماعیلی ،نسترن ( .)6861تأثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر کاهش فشار روانی مادران
کودکان کمتوان ذهنی (پایاننامهی کارشناسی ارشد) .دانشکدهی روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
سیف نراقی ،مریم؛ نادری ،عزتاهلل ( .)6886روانشناسی آموزش کودکان استثنایی .تهران :سمت.
علوی ،خدیجه ( .)6888رفتاردرمانی دیالکتیکی .تازههای رواندرمانی .شمارهی  59و .86-14 ،58

علیزاده ،حمید ( .)6889تغییر اصطالحشناسی عقبماندگی ذهنی به کمتوانی ذهنی .پژوهش در
حیطهی کودکان استثنایی.640-619 ،)1(8 ،

عمادی ،اعظم ( .)6866اثربخشی آموزش امید درمانی بر تابآوری مادران کودکان کمتوان ذهنی
در شهرستان گناوه (پایاننامهی کارشناسی ارشد) .دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
فرخی ،حسین؛ سیدزاده ،ایمان؛ مصطفی پور ،وحید ( .)6861بررسی ساختار عاملی ،اعتبار و پایایی
فرم فارسی مقیاس باورهای مثبت و منفی نشخوار فکری و مقیاس پاسهای نشخواری.
پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری.89-16 ،)64(1 ،
مرادپور ،جاماسب؛ علیآبادی ،سمانه؛ پورصادق ،عباس ( .)6861اثربخشی آموزش مهارتهای
خودآگاهی و ابراز وجود بر سازگاری و عزتنفس مادران کودکان کمتوان ذهنی.
مراقبتهای نوین.51-48 ،)6(60 .

مش ،اریک؛ ولف ،دیوید ( .)1060روانشناسی مرضی کودک با تأکید بر آسیبشناسی روانی
تحولی کودکی و نوجوانی .ترجمهی پرویز شریفی درآمدی و حسین مرادی ( )6866تهران:
آوای نور.

معتمدی ،هادی ( .)6861اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش تابآوری و پیشگیری
از بازگشت در افراد وابسته به مواد (پایاننامهی کارشناسی ارشد) .دانشکدهی روانشناسی
و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
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 وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتال، بررسی مقایسهای نگرانی.)6888(  احمد،منصوری
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