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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 اضطراب و مقايسه اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي،

 مانده ذهنياسترس مادران كودكان فلج مغزي، اوتيسم و عقب 

 
∗نرگس زماني

 

 **مجتبي حبيبيدكتر 

 

ش حاضر با هدف مقايسه اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني شناختي بر سالمت             پژوه:  و هدف   مقدمه
 .مانده ذهني اجرا شده استخلقي مادران كودكان فلج مغزي، اوتيسم و عقب

 انحراف معيار باالتر از ميانگين دچار  افسردگي، اضطراب  و             1 مادر بر اساس اكتساب نمرات         24تعداد  :  روش 
با .  شناختي و كنترل قرار گرفتند    -ص داده شدند كه در سه گروه رفتاردرماني ديالكتيك، رفتاردرماني         استرس تشخي 

آزمون با گروه كنترل، گروه آزمايش رفتاردرماني ديالكتيك و             پس-آزموناستفاده از يك طرح آزمايشي پيش        
ر حاليكه در اين مدت گروه        ساعته تحت آموزش قرار گرفتند، د       5/2 تا   2 جلسه   8شناختي، طي     -رفتاردرماني

آزمون با استفاده از مقياس  افسردگي،      آزمون و پس  هر دو گروه در پيش    .  اي را دريافت نكردند   كنترل هيچ مداخله  
 . اضطراب  و استرس مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج با استفاده از تحليل كواريانس چند متغيري تحليل شد

شناختي در ميزان استرس، اضطراب و      -ايشي رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني    مادران هر دو گروه آزم    :  نتايج
افسردگي تفاوت معني داري با هم نداشتند، اما كاهش معني داري در هر دو گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل                   

 . مشاهده شد

هاي هاي مداخالتي در سطوح گروه    نامهتواند جزء بر  شناختي مي -برنامه رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني    :  بحث
هاي عمومي قرار گيرد و سالمت خلقي مادران را         مادران كودكان داراي نيازهاي ويژه در مراكز مشاوره و بيمارستان         

 .ارتقاء دهد

 .مادارن، سالمت خلقي، كودكان نيازهاي ويژه :هاهكليدواژ
 

 
 

 

 

 

 

 
∗
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، گروه روانشناسي باليني 

 ir.ac.sbu@habibi_Mo       ار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، استاديسالمتتخصصي روانشناسي  دكتري** 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

