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چکیده
رفتاردرمانی دیالتیکی یکی از درمانهای موج سوم در زمینه درمان اختالالت رفتاری است .هدف این پژوهش
تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی و تاب آوری مادران دارای کودک اسنثنایی بود.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران مراجعهکننده به مرکزآموزشی کودکان استثنایی شهر سبزوار
در زمستان  1391بود .بهمنظور انتخاب نمونه ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .از بین مادران دارای
کودک استثنایی مراجعهکننده تعداد  33نفر انتخاب شد و بعد از همتاسازی ،در دو گروه آزمایش ( 11نفر)
و کنترل ( 11نفر) جایگزین شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای امید به زندگی اشنایدر و
پرسشنامه کونور و دیویدسون استفاده شد که پایایی این پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید
قرار گرفت .از هردو گروه پیش آزمون به عمل آمد ،سپس الگوی رفتاردرمانی دیالکتیکی در طی  12جلسه
( 1/1ساعت) بهصورت هفتهای دوبار برای گروه آزمایش اجرا شد و بعد از پایان جلسات ،پسآزمون و
پیگیری  2ماهه گرفته شد .برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .نتیجه نشان
داد رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی و تاب آوری ( )p≥3/331مؤثر است .این درمان توانست بهطور
معناداری باعث افزایش امید به زندگی و تاب آوری شود.
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مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات زیادی در زمینه خانواده و عوامل اثرگذار بر دوام و تداوم زندگی
مشترک و مخل این نهاد مهم از سوی محققان صورت گرفته است (بارتلت و استرابوکس،1
 ،)2311چراکه خانواده ،مناسبترین نظام برای تأمین نیازهای مادی ،روانی و معنوی بشر
بوده و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا ،پرورش نسل جدید و
اجتماعی کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد فراهم نموده است،
بااینحال ،در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکالت و چالشهای اساسی شده و حتی
گاه اساس و تمامیت آن نیز زیر سؤال رفته است .متأثر از تحوالت اجتماعی ،صنعتی و
علمی ،در بیشتر جوامع ازجمله ایران مشکالت متعددی برای خانواده پدید آمده است؛
اختالفهای خانوادگی ،طالق ،فرزندان معلول (استثنایی) ،بیسرپرست و بزهکاری
نوجوانان و جوانان ،نشاندهنده مشکالت اساسی در خانوادهها است (نادری ،مختاری و
محمد پور.)1393 ،
به گفته سازمان جهانی بهداشت  613میلیون معلول در دنیا زندگی میکنند که  93در
صد آنها در کشورهای درحالتوسعه هستند که طبق گزارشات این سازمان حدود  9درصد
از جمعیت ایران معلول است( .کوالیی و درخشنده .)1391 ،در این میان کودکان و افراد
دارای معلولیت ذهنی یا استثنایی اهمیت و توجه بسزایی را در دهههای اخیر به خود جلب
کردهاند چراکه وجود کودک استثنایی ضایعات و اثرات جبرانناپذیری بر خانواده وارد
میکند (غالمی ،پاشا و سودانی)1311 ،؛ و به طرق مختلف از قبلی فشار روانی و انزوای
اجتماعی و سالمت روانی بر خانوادهها تأثیر میگذارند (گائو 2و همکاران.)2312 ،
طبق تحقیقات صورت گرفته مادران کودکان استثنایی در مقایسه با پدران ،بیشتر با
مشکالت رفتاری کودک درگیرند و استرس و بحرانهای روانی بیشتری را تجربه میکنند
(کناری ،جدیدیان و سلگی ،)1391 ،بهطوریکه بر طبق مطالعات مادران این فرزندان بیشتر
از سایرین در معرض افسردگی هستند (ضمیری نژاد ،گلزاری ،برجعلی و اکابری.)1391 ،
0. Bartlett, J Easterbrooks, M
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اگر مادران از سالمت جسمانی و روانی کافی برخوردار نباشند بهدرستی نمیتوانند از عهده
مسئولیتها و وظایفشان برآیند و بدین شکل تأثیرات منفی را بر پیکره وجودی خانواده
برجای خواهد گذاشت (حسینی قمی.)1391 ،
در این میان روانشناسان مثبت نگر معتقد هستند امید میتواند از افراد در برابر رویدادهای
تنشزای زندگی حمایت کند ،ازاینرو دریکی دو دهه اخیر نقش امید در سالمت روانی
مورد توجه بسیار قرارگرفته است .اشنایدر 1در سال ( )2333نظریهای به نام امید را بیان کرد،
به عقیده وی امید مجموعهای شناختی مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون و
مسیرها است (کسینگ ،وردای و اندرسون .)2311 ،2امید یک منبع قدرتمند برای زندگی
و یک نوع بازیابی و دوباره تولد یافتن محسوب میشود که برای انسان بسیار ضروری
است (خالدیان ،سهرابی ،عسگر و باغتیفونی .)1396 ،در تعریف دیگر ،امید شامل ادراکات
شخص درباره تواناییهایش برای تعیین اهداف روشن ،تدوین طرحهایی برای رسیدن به
اهداف ،یافتن و حفظ انرژی و انگیزش موردنیاز برای حرکت بهسوی اهداف است (مگیار،3
2339؛ شیر پور و مقدم.)1391 ،
امید ،توانایی و باور احساس بهتری از آینده است .امید با نیروی مؤثر خود ،سیستم
فعالیتی خود را تحریک کرده و در بچههای تازهای را به روی فرد باز میکند (نادری،
مختاری و محمد پور .)1393 ،مطابق نتایج پژوهشها ،افراد امیدوار و شادمان و خوشبین،
روابط اجتماعی قویتری با دوستان ،همسر ،فرزندان ،همسایگان و بستگان خود دارند
(فریدریکسون2339 ،1؛ کوالیی و درخشنده .)1391 ،چراکه امید با ایجاد احساس بهتر از
آینده ،سیستم فعالیتی را تحریک میکند تا سیستم بتواند تجارب نو کسب کرده و نیروی
تازه را در ارگانیزم ایجاد نماید و در این نتیجه امید انسان را به تالش و کوشش واداشته و او
را به سطح باالیی از عملکرد روانی و رفتاری نزدیک کند (عینی میرزا وند .)1392 ،همچنین
مطابق مطاعات صورت گرفته امید به زندگی پایین خطر ابتال به بیماریهای غیر واگیر را
0. Snayder, j
8. Kessing,L Vrad,Ei Andersen,P
5. Magyar, v
4. Fridrakrisun, bl
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چندین برابر میکند (لی و همکاران .)2312 ،مطالعه می و همکارانش ( )2311نیز نشان داد
که امید به زندگی تأثیر باال در ادامه درمان افراد مبتال به ایدز دارد .در مطالعه دیگر نیز نتایج
حاکی از رابطه منفی بین امید به زندگی و افسردگی در افراد بود و امید به زندگی ،کیفیت
زندگی افراد را باال میبرد (جایا و زاک.)2311 ،
عالوه بر امید ،یکی دیگر از مفاهیم و سازههای بهنجار موردتوجه در مطالعات روانشانی
مثبت نگر ،تابآوری است (هاشمی و جوکار2311 ،؛ اوزبای ،فیترینگ ،چرنی و ستویچ،1
 .)2331پژوهشگران بر این باورند که تابآوری نوعیترمیم خود با پیامدهای مثبت عاطفی
و شناختی است که این خود نقش مهمی در سازگاری و رضایت هر چه بیشتر از زندگی دارد
(لوثار .)2333 ،گومز و مک الرن ( )2336تاب آوری را توانایی افراد در سازگاری مؤثر با
محیط عالرقم عوامل خطر آفرین میدانند (برجی پور.)1319 ،
ازنظر بوانا و همکارانش ( )2339تابآوری نقشی مهم در رابطه با حفاظت در برابر
افسردگی ایفا میکند (بوانو ،گالنا و والوو .)2339 ،2مارتل تابآوری را بهعنوان توانایی
مقاومت در برابر استرس و بازگشت به حالت طبیعی پس از تجربه عوامل استرسزا تعریف
میکند (مارتل .)2313 ،بهعبارتدیگر ،تابآوری ،قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی-

روانی و معنوی ،در مقابل شرایط مخاطرهآمیز و نوعیترمیم خود است که با پیامدهای
مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی همراه است .افراد تاب آور دارای توانایی برگشت و
کسب بهبودی ،دارای خوشبینی و انعطافپذیری فکری ،ماهر در تبدیل مشکالت بهعنوان
فرصتی برای یادگیری و رشد ،دارای پشتکار ،عزتنفس ،دارای شبکه حمایتی سالم ،توانا
در رشد قابلیتهای عاطفی و فراطبیعت ،دارای استقالل رأی ،حس شوخطبعی و دارای
توانایی حل مشکالت و حل تعارض میباشند (سکس تون و همکاران  ،2311کردی چال،3
 .)2331تابآوری باعث میشود که افراد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از
ظرفیتهای موجود خود در دستیابی به موفقیت و رشد زندگی فردی خود استفاده کنند و

0. Ozbay F, Fitterling H, Charney D, Southwick S
8. Bonanno, G Galea, S Bucciareli, A Vlahov, D
5. Kordichhall, d
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از این چالشها بهعنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند (گلندری ،حسین ثابت
و مهاجر.)1392 ،
به عقیده دمورتی و اییوجک )2311( 1و ترنی )2311( 2مداخالت روانشناسی و جلسات
آموزش گروهی باعث افزایش خوشبینی و سطح باالی امید میشوند ،همچنین شرکت در
این جلسات و برخورداری از حمایتهای اجتماعی تأثیر باالیی در تابآوری مادران افسرده
دارد (ریچاردسون .)2311 ،3بنابراین روشهای مداخلهای شناختی از روشهای رایج و مؤثر
برای حل مشکالت روانشناختی هستند که رفتاردرمانی دیالکتیکی 1ازجمله درمانهای نوین
در این حوزه است که در دامنه نسبتاً متنوعی در درمان سایر اختالالت مورداستفاده
قرارگرفته است و مطالعات گستردهای از سوی محققان در مورد آن صورت گرفته است
(پانوس ،)2311 ،1دالیل این امر نخست به پیچیدگی و تنوع مشکالت برخی اختالالت
برمیگردد که نیازمند یک برنامه ساختاریافته و دقیق هستند ،از سوی دیگر شواهد نشان
میدهد که این رویکرد در درمان اختالالت سایکوسوماتیک موفقیتآمیز هست و نتایج
امیدوارکنندهای به همراه داشته است (عزیزی و محمدی.)1391 ،
رفتاردرمانی دیالکتیکی رویکرد جدیدی است که بر مبنای تنظیم هیجانات در درمان
اختالالت ،خوردن توسط لینهان )1993( 6شکلگرفته است که فراگیرترین و تجربیترین
رویکرد درمانی در تنظیم عواطف برای افراد دارای اختالل شخصیت مرزی تاکنون بوده
است (بوهس ،دایر ،پرایبی و کروگر ،)2313 ،9رفتاردرمانی دیالکتیکی بهطور اخص برای
آموزش مهارتهای تنظیم عواطف سازگارانه طراحیشده و جهت هدف قرار دادن
رفتارهایی که نتیجه بینظمی هیجانی است (سلیمانی ،خداوردی و قاسم زاده .)1393 ،این
رویکرد 1 ،مؤلفه مداخلهای در شیوه درمان گروهی مطرح میکند :ذهن آگاهی ،تحمل
پریشانی بهعنوان مؤلفههای مبتنی بر پذیرش و تنظیم هیجانی و کارآمدی بین فردی بهعنوان
0. Demerouti, k
8. Terni, n
5. Riochardson, c
4. Dialectical behaviour therapy
3. Pnose, j
6. Linhan, m
7. Bohus, M Dyer, A Priebe, K Krüger, A
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مؤلفههای مبتنی بر تغییر (بوهس و همکاران2313 ،؛ الینهن .)2331 ،این رویکرد برافزایش
توانمندیهای مراجع از طریق آموزش مهارتهای جدید یا مهارتهایی که بهطور مؤثر
استفاده نمیشود ،افزایش انگیزش مراجع از طریق کمک به کاهش عواملی که در پیشرفت
درمان تداخل کرده و یا همانند هیجانات ،شناختها ،رفتار آشکار و محیط ،از آن
جلوگیری میکنند ،اطمینان یافتن از تعمیم درمان به محیطهای واقعی و کمک به کاربرد
این مهارتها در محیطهای گوناگون ،دادن ساختار به محیط از طریق گسترش شبکههای
حرفهای و اجتماعی که رشد و استفاده از مهارتهای جدید را تائید و تقویت میکند
(کاشانی و وزیری .)1392 ،بررسی پیشینه تحقیقات در رابطه با رفتار درمانی گروهی حاکی
از این است که تاکنون تأثیر این شیوه از درمان بر متغییر هایی از قبیل :تاب آوری معلولین
جسمی (قادی ،)1391 ،تاب آوری زنان مطلقه (قراجه ،)96 ،افسردگی سالمندان (لینچ،
 ،)2333کاهش استرس و اضطراب (چیسا ،)2339 ،کاهش خودکشی (لینهان ،)2311 ،درمان
رفتارهای خودکشی در نوجوانان (مهالم و همکاران ،)2311 ،درمان اختالل شخصیت مرزی
(گودمن و همکاران )2311 ،و ...صورت گرفته است ،بنابراین با توجه به نقش تاب آوری
بهعنوان عاملی محافظتی و تأثیر آن در کاهش عوامل خطر ساز روانی و جسمی و باتوجه
به تناسب محتوای رفتاردرمانی دیالکتیکی در ارتقای تاب آوری ،همچنین با درنظرداشتن
اینکه تاکنون پژوهشی بهطور مستقیم رفتار درمانی دیالکتیکی را در رابطه با امید به زندگی
و تاب آوری مادران کودکان استثنایی بررسی نکرده است ،لذا پژوهش حاضر در صدد
پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 آیا رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر امید به زندگی مادران کودکان کم توان ذهنیتأثیر دارد؟
 آیا رفتار درمان دیالکتیکی گروهی بر تاب آوری مادران کودکان استثنایی اثربخشاست؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه آزمایشی (طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل
نابرابر) است .جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک کمتوان ذهنی
پسر مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی استثنایی وابسته به سازمان آموزشوپرورش
شهرستان سبزوار در سال تحصیلی  91 -91بود .نمونۀ موردمطالعۀ این پژوهش ،شامل  33نفر
از مادران دارای کودک استثنایی بود که در دو گروه آزمایش ( 11نفر) و کنترل ( 11نفر)،
که بهصورت هدفمند انتخاب و درگروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند .مالکهای
آزمودنیها در این مطالعه عبارت از :مادر دانشآموز کمتوان ذهنی که در حال حاضر
مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی ابتدایی شهر سبزوار بودند و امید به زندگی و تاب
آوری کمتری داشتهاند .الزم به ذکر است که جایگزینی افراد درگروهها بهصورت تصادفی
بود.
پس از شناسایی مادران دارای فرزند دختر کمتوان ذهنی و کسب رضایت داوطلبانه
جهت شرکت در درمان ،از میان آزمودنیهای انتخابشده 11 ،نفر درگروه آزمایشی و 11
نفر درگروه گواه قرار گرفتند .دوگروهی که به این شکل تشکیل شدند مشابه یکدیگر بودند.
سپس ،هر دو گروه در مرحله پیشآزمون در یکزمان و قبل از اجرای تغییر مستقل
مورداندازهگیری قرار گرفتند .پسازآن ،گروه آزمایش در معرض متغییر مستقل قرار داده
شد .روی آزمودنیهای گروه آزمایشی  12جلسه  93دقیقهای (هفتهای یکبار) فنهای
رفتاردرمانی دیالکتیکی انجام شد ،اما گروه گواه هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند .دو
هفته پس از درمان ،مجدداً آزمودنیهای دو گروه پسآزمون شدند و سرانجام در پایان کار
تفاضل نمرات پیشآزمون -پس آزمون گروه آزمایش با تفاضل نمرات گروه گواه مقایسه
شد تا مشخص شود که عمل آزمایشی مؤثر بوده است یا خیر.
ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر از قرار زیر است:
مقیاس امیدواری اشنایدر ( .)SAHSمقیاس  12سؤالی امید توسط اشنایدر ( 1991به نقل از
اشنایدر و پترسون )2333 ،برای سنین 11-سال به باال طراحیشده و شامل گذرگاه و انگیزش
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هست ومدت زمان کوتاهی ( 2تا  1دقیقه) برای پاسخ دادن به آن کفایت میکند .برای پاسخ
دادن به هرسال ،پیوستاری ازکامال مخالفم تا کامالً موافقم درنظرگرفته شده است .سؤاالت
3 ،1 ،9و  11نمره گذاری نمیشوند و مربوط به حواس پرتیاند .سؤاالت  6 ،1 ،1و  1مربوط
به خرده مقیاس گذرگاه وسواالت 2 ،9 ،13و  12مربوط به خرده مقیاس انگیزش هست.
نمره امید ،حاصل جمع این دوخرده مقیاس است؛ بنابراین مجموع نمرات میتواند بین  1تا
 32قرارمیگیرد .در پژوهشی که توسط گلزاری ( )1316برروی  663دانش آموز
دختردراستان تهران انجامشده ،پایایی مقیاس امید اشنایدر با روش همسانی درونی
موردبررسی قرار گرفت مقیاس امید با مقیاسهایی که فرایندهای روانشناختی مشابهی را
میسنجند ،همبستگی باالیی دارد .بهعنوان مثال ،نمرههای مقیاس امید به میزان  3/13تا 3/63
با مقیاس خوش بینی شییر و کارور همبستگی دارد .بعالوه طبق نظر متخصصان بالینی ،روایی
این مقیاس به روش محتوا نیز مورد تائید قرار گرفته است (بیجاری و قنبری هاشم آبادی
 ،1311ص .)111-192
پرسشنامهی تاب¬آوری کانرودیویدس ( .)CD-RISCپرسشنامهی تابآوری توسط کانر
و دیویدسون ( ،)2333جهت اندازهگیری قدرت مقابله با فشار و تهدید ،تهیه شده است که
محمدی ( )1311آن را برای استفاده درایران انطباق داده است .این پرسشنامه دارای  21مادة
پنج گزینهای است که گزینههای آن به ترتیب ازصفرتا  ،1نمره گذاری شده است .بدین
صورت که به گزینۀ کامالً نادرست ،نمرةصفر ،گزینۀبندرت درست ،نمرة  ،1گزینۀگاهی
درست ،نمرة  ،2گزینۀاغلب درست ،نمرة  3وگزینۀهمیشه درست ،نمرة  1تعلق میگیرد.
وجمع نمرات مواد  21گانه ،نمرةکل مقیاس راتشیکل میدهد .درپژوهشی که توسط سامانی،
جوکاروصحراگرد ( ،)1316انجام شد ،پایایی این مقیاس به کمک ضریب آلفای کرونباخ
برابر  3/19بدست آمد .محمدی ( )1311بااستفاده ازضریب آلفایکرونباخ ،ضریب پایایی
مقیاس را  3/19و روایی مقیاس را به روش همبستگی هرگویه با نمرهی کل مقولهی ضریبها
بین  3/11تا  3/61بدست آورد.
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آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی ( :)DBTرفتار درمانی دیالکتیکی عمدتاً
روانی-آموزشی است و بر اکتساب مهارتهای رفتاری تأکید دارد .شامل  12جلسه به شرح
ذیل است:
جلسه
جلسه اول

هدف
آماده سازی
مراجعین

محتوا

تکلیف

توض ی حات م قدماتی و ارائهی تعریف د یالکتیک،
اص ول و راههای تفکر ،عمل به ش یوهی دیالکتیکی،

اجرای پیش آزمون

مفهوم سازی مشکل
مهارتهای چه چیز؟ که عبارتاند از :کارهایی که

جلسه
دوم و
سوم

فردبایدبرای رس یدن به هوش یاری فراگیرانجام دهد
آموزش

شامل سه مهارت م شاهده ،تو صیف و شرکت کردن

مهارتها

(د ستهی دوم ،مهارتهای چگونه؟ که عبارتندازنحوه

یادگیری مهارتها

ی انجام این کارها (ش امل س ه مهارت اتخاذ موض ع
غیرقضاوتی ،خودهشیاری فراگیروکارآمدعملکردن)
آموزش بخش اول ازمولفه ی تحمل پریش انی یعنی
راهبردهای ب قا در بحران اختص اص خواهد یافت.

جلسه

تحمل

چهارم و

پریشانی

پنجم

(بخش اول)

جلسه

تحمل

آموزش بخش دوم ازمولفه ی تحمل پریش انی یعنی

ششم و

پریشانی

مهارت پذیرش واقعیت دارد ،شامل :م شاهده تنفس،

هفتم

(بخش دوم)

راهبردهای بقا در بحران خودش امل چهارمجموعه
م هارت می باش ند که ع بارت نداز :راهبرد های پرت
کردن حواس ،ارتقای لحظه جاری ،خودت سکین دهی
وتکنیک سودوزیان

جلسه
هشتم و
نهم

ازدانش آموزان خواس ته
م ی ش ودک ه ت م ام
افکارواحساساتی که منجر
به ناس ازگاری درآنهامی
شوند را یادداشت کنند.

تبسم و آگاه
دانس تن اینکه چرا هیجانها مهم هس تند ،تش خیص

آموزش

هیجان ،کاهش آس یبپذیری و رنج هیجانی ،افزایش

تنظیم هیجان

هیجان مثبت ،تغییر دادن عواطف از طریق عمل متضاد
با عاطفه اخیر.

جلسه

آموزش

آموزش مه ارت ه ای فردی مهم (توص یف و بی ان

دهم و

مهارتهای

کردن ،ابراز وجود و جرات داش تن ،اعتماد آش کار،

یازدهم

فردی

جلسه

مرور

دوازدهم

جلسات

مذاکره کردن و عزتنفس).
اجرای پسآزمون

اجرای پسآزمون
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یافتهها
بهمنظور تجزیه وتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از میانگین و واریانس و انحراف
استاندارد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل واریانس برای اندازهگیریهای مکرر استفاده
شد که نتایج آن به شرح زیر است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمره متغیر امید به زندگی و تابآوری درگروه کنترل و آزمایش
کنترل

آزمایش

کنترل
کمترین

بیشترین

کمترین

بیشترین

میانگین

میانگین

امید به زندگی

11

12

21

16

21

21/39

19/21

12/9

تابآوری

11

29

61

19

13

13/13

13/33

16/9

16/1

امید به زندگی

11

11

29

13

21

23/16

29/93

33/1

39/1

تابآوری

11

29

62

29

11

11/13

61/13

36/1

36/9

امید به زندگی

11

11

21

19

21

23/36

29/91

11/2

33/1

تابآوری

11

29

61

29

13

96/12

9/63

19/9

39/1

گروه

تعداد

آزمایش

پیش آزمون پسآزمون پیگیری

کنترل

آزمایش

انحراف

انحراف

معیار

معیار
11/2

با توجه به جدول فوق در هرکدام ازگروههای کنترل و آزمایش  11آزمودنی قرار دارند.
نتایج نشان میدهد که آمارههای توصیفی درگروه کنترل و در سه مرحله پیش آزمون،
پسآزمون و پیگیری تفاوت چندانی نداشته است .درگروه کنترل میانگین شاخص امید به
زندگی بهعنوان اساسیترین معیار مرکزی در پیش آزمون  21/39و در مرحله پسآزمون
 23/16است که اختالف چندانی را نشان نمیدهد .به همین شکل شاخص تابآوری در
پیش آزمون دارای میانگین  13/13و در مرحله پسآزمون  11/13است که اختالف چندانی
را نشان نمیدهد.
درخصوص گروه آزمایش ،میانگین متغیر امید به زندگی در مرحله پیش آزمون 19/21
و در مرحله پسآزمون  29/93است ،هم چنین میانگین متغیر تابآوری در مرحله پیش
آزمون  13/33و در مرحله پسآزمون  61/13است .لذا درمان دیالکتیکی گروهی بر امید به
زندگی و تابآوری مادران کودکان استثنایی مؤثر بوده و باعث افزایش شاخصهای مذکور
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میشود .در مرحله پیگیری نیز میانگین شاخص امید به زندگی و تابآوری به ترتیب 29/19
و  63/9بوده است ،بنابراین پس از گذشته چند هفته تأثیر درمان دیالکتیکی گروهی بر امید
به زندگی و تابآوری از بین نرفته و تقریباً تثبیت شده است.
یکی از پیش فرضهای استفاده از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکرار شونده ،پیش
فرض تساوی کواریانسها 1بین متغیرهای وابسته است درنتیجه این آنالیز را میتوان با آزمون
کرویت ماچلی ارزیابی کرد .پس از برقراری فرضیه نرمال بودن مشاهدات ،شرط دوم یعنی
همراستایی واریانسهای بین گروهها یا همان فرض تساویکواریانسها که باید در آزمون
طرح اندازه مکرر برقرار باشد به کمک آزمون کرویت مچلی 2مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در تحلیل اندازههای مکرر برای تعیین معناداری سطوح درون آزمودنیها از آزمونهای چند
متغیره استفاده میشود و در ادامه با کمک آزمون لون به بررسی شرط برابری واریانسها در
دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیری میپردازیم
سؤال اول :آیا رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر امید به زندگی مادران کودکان کم
توان ذهنی تأثیر دارد؟
جدول  .2آنالیز-واریانس یک طرفه درون آزمودنیها
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنیداری

ثابت

12992/133

1

12992/133

191/211

/333

گروهها (کنترل ،آزمایش)

6193/691

1

6193/691

11/999

/333

خطا

1311/119

21

113/132

نتایج جدول فوق بیانگر آن است که آماره  Fی محاسبه شده (F(df=0. 11/999

=) )Df8=82از آماره  Fی معیار ( )F =1/32بیشتر است بنابراین با احتمال  91درصد نتیجه
میگیریم که بین شاخص امیدبه زندگی گروه کنترل و آزمایش اختالف معنیدار وجود
دارد و ادعای محقق در این فرضیه تأیید میگردد.

0. covariance
8. Mauchly ‘s test of Sphericity
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سؤال دوم :آیا رفتار درمان دیالکتیکی گروهی بر تاب آوری مادران کودکان استثنایی
اثربخش است؟
جدول  .3آنالیز-واریانس یک طرفه درون آزمودنیها
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنیداری

ثابت

21996/311

1

21996/311

3199/962

/333

گروهها (کنترل ،آزمایش)

122/133

1

122/133

16/921

/333

خطا

239/122

21

9/122

نتایج جدول فوق بیانگر آن است که آماره  Fی محاسبه شده (F(df=0. 16/921

=) )Df8=82آماره  Fی معیار ( )F =(32بیشتر است بنابراین با احتمال  91درصد نتیجه
میگیریم که بین شاخص تاب آوری گروه کنترل و آزمایش اختالف معنیدار وجود دارد
که منجر به تأیید این فرضیه میگردد.

بحث و نتیجهگیری
اهتمام در ایجاد و توسعه بهداشت روان برای مدد زندگی بهتر و اقدام همهجانبه برای تأمین
و ارتقای سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی مادران دارای کودک کمتوان ،از وظایف مهم
سازمانهای دولتی و خصوصی کشور است .از سوی دیگر ،صاحبنظران شخصیت ،امید به
زندگی و تابآوری را از عوامل اصلی سالمت روان تلقی میکنند .با اینهمه شخصیت
انسان در مراحل مختلف زندگی فردی و اجتماعی دستخوش تغییرات کموبیش
قابلمالحظهای میشود .لذا تشخیص و تمیز شرایط تأثیرگذار بر شخصیت والدین مددجو
همانند :امید به زندگی و تابآوری باوجود حضور کودک کمتوان ذهنی که افزایش این
ویژگیها در آنها موجب سالمت روان و صالبت شخصیت آنها میشود و برای
عملکردهای مختلفی ازجمله تأثیر بر کیفیت زندگی حائز اهمیت است و این قشر از جامعه
را برای تحمل نامالیمات و مقاومت در برابر عوامل ناسازگار محیط راهنما خواهد بود .از
طرفی باتوجه به نقش کلیدی مادران درنظام سالمت خانواده و با عنایت به اینکه برای حفظ
سالمت روانی مادران ،نیاز به آموزش اصولی و پایهای از سمت سازمانهای مربوطه داریم،
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تبیین اهمیت آموزش مادران کودکان استثنائی میتواند به مدیران ،برنامه ریزان ومجریان
آموزش درطراحی واجرای توانمندسازی اثربخش ،کمک نموده ودستیابی بیشتروسهل تر
اهداف آموزش را که بهبود وارتقای عملکرد مادران در جامعه کوچک خانواده است ،فراهم
آورد .باتوجه به یافتههای بدست آمده از این پژوهش میتوان اینگونه استدالل کرد که
آموزش گروهی درمان دیالکتیکی ( )DBTبر متغییر امید به زندگی تأثیر گذاشته است و
نتایج نشان دهنده تفاوت میانگین پسآزمون امید به زندگی با پیش آزمون در این متغییر
است و درگروه کنترل تغییر چندانی حاصل نشده است؛ بنابراین نتیجه میگیریم که بین
شاخص امیدبه زندگی گروه کنترل و آزمایش اختالف معنیدار وجود دارد و ادعای محقق
در این فرضیه تأیید میگردد .نتایج این فرضیه بطور کلی با نتایج تحقیقات نادری و
همکارانش ( ،)1393فرنام ( ،)1391دمورتی و اییوجک ( ،)2311ترنی ( ،)2311کوالیی و
درخشنده ( ،)1391شیر پور و مقدم ( )1391همسو است؛ و این نتایج نشان میدهد که افزای
شامید به زندگی بوسیله درمان دیالکتیکی تأثیرگذار است و میتواند بطور قابل توجهی امید
به زندگی را افزایش دهد .در توجیه نتایج این فرضیه باید ذکر کرد که وقتی نگرانی در مورد
آینده ،اضطرابهای مربوط به محتوای هیجانی و شناختی نامطلوب و پریشانی درباره حاالت
بدنی ،ناخواسته از مراجع جدا میشود ،آنچه باقی میماند انسانی است ناامید ،با یک زندگی
ناکارآمد .عمدهترین هدف درمان دیالکتیکی گروهی در درمان ناامیدی ،تغییر توجه و تالش
مراجعان از اهداف بیهوده (مثل کاهش احساسات و افکار ناخوشایند) به سوی اعمال مبتنی
بر خواستههای آنها از یک زندگی مطلوب است.
باتوجه به تأیید فرضیه دوم تحقیق و ادعای محقق مبنی بر اینکه درمان دیالکتیکی
گروهی بر تابآوری مادران کودکان استثنایی اثربخش است ...نتیجه میگیریم که آموزش
گروهی بر تابآوری مادران تأثیرگذار است و فرضیه تأیید می گرددبهعبارتدیگر بین
شاخص تاب آوری گروه کنترل و آزمایش اختالف معنیدار وجود دارد که منجر به تأیید
این فرضیه میگردد .نتایج این فرضیه با تحقیقات؛ (ریچاردسون ،)2311 ،نیک راه و
همکارانش ( ،)1392مامی و همکارانش ( ،)1391کاشانی و وزیری ( ،)1392ندیمی (،)1391
زمانی و همکاران ( )1393همسو است .درتوجیه این یافته میتوان گفت ،یکی از عوامل
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ومشکالت اساسی مادران درای فرزند کمتوان ذهنی فقدان تواناییهای ارتباطی الزم
واساسی درمواجهه بامسایل ومشکالت زندگی روزمره است ،بسیاری از آنها دررویارویی
بامسایل زندگی فاقد تواناییهای الزم واساسی هستند وهمین امرآنان را درمواجهه با مسائل
ومشکالت زندگی روزمره آسیب پذیرکرده است ،از این رو باتوجه به نتایج این فرضیه
میتوانیم اذعان کنیم که این درمان توانسته بر تابآوری مادران تأثیر مطلوب بگذارد .درمان
دیالکتیکی با استفاده از مهارتهای ارتباطی ،خودآگاهی ،حل مسئله ،کنترل رفتار ،کمک
خواهی ،خوش بینی ،حذف باورهای غلط ،همدلی و قدرت تصمیم گیری قادر است تفکر
امیدوارانه و هدف دار را در مادران افزایش دهد و از این طریق به ارتقای سالمت روان و
بهبود مهارت تاب¬آوری آنان کمک کند .بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از این
تحقیق میشود :کارگاههایی آموزشی برای مادران دارای کودک کمتوان ذهنی جهت
آشنایی با متغیرهایی همچون امید به زندگی وتابآوری و راههای افزایش آن برگزار شود
همچنین ذبا توجه به نظر به اهمیت و نقش امید به زندگی وتابآوری در سالمت روان
مادران ،آموزش صحیح و آشنایی کامل با راهبردهای صحیح مقابله با عوامل تأثیرگذار
مخرب معلولیت در خانواده برای مادران بسیارضروری و الزم است .در انتها نیز باید گفت
که از آنجایی که در روند تحقیقات علمی همواره محدودیتهایی وجود دارد در این
پژوهش نیز محقق با محدودیتهایی از قبیل :سوگیری افراد نسبت به پاسخگویی سؤاالت
پرسشنامهها که این عامل دقت نتایج را تا حدودی کاهش میدهد ،وجود متغییرهای ناخواسته
اما اثر گذار بر نتایج تحقیق مانند وضعیت اقتصادی ...و عدم استفاده از سایر ابزارهای
پژوهشی مانند مشاهده و مصاحبه با مادران و صرفاً استفاده از پرسشنامه .همراه بوده است.
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